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TEN GELEIDE

In januari 1982 organiseerde het Coronel Laboratorium, Faculteit der
Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam, weer een nascholingssymposium,
in samenwerking met de Centrale Commissie Nascholing van de NVAB. Op
verzoek van de CCN werd dit maal als thema gekozen: Bedrijfsgeneeskun-
dige aspecten van ioniserende straling. Uitdrukkelijk was afgesproken
dat de taak van de bedrijfsartB, zowel t.a.v. mogelijkheden en plich-
ten als ook t.a.v. beperkingen op de voorgrond zou staan en niet de
fysisch-technologische veiligheidsbewaking. De nadruk viel juist op de
inbreng van de bedrijfsarts, omdat de indruk bestond (wat bevestigd
werd in diverse gesprekken), dat de bedrijfsgezondheidszorg nogal eens
geneigd is de bemoeienissen met ioniserende straling te gemakkelijk al-
leen aan stralingsfysici over te laten. Om deze reden werden niet al-
leen de "echte stralingsindustrie" ten tonele gevoerd, maar juist ook
blootstelling aan ioniserende straling "ergens" in diverse bedrijven.

De aangezochte docenten hebben in hun voordracht, en in de uitgebrei-
de discussies tussendoor, steeds de gezondheidskundige aspecten van pre-
ventie, diagnostiek en therapie naar voren gebracht. Mede dankzij hun
inzet en deskundigheid hebben zij in de twee dagen een goed stuk nascho-
ling voor de bedrijfsarts gegeven. Uit de vele reacties van de deelne-
mende bedrijfsartsen meen ik dat deze vorm van nascholing zeer gewaar-
deerd is.

Ook nu zijn de voordrachten weer gebundeld in het voorliggende boekje.
Deze zal ook tegen kostprijs aan belangstellende derden ter beschikking
worden gesteld.

Namens de vakgroep wil ik zeer graag mijn dank uitspreken voor de do-
centen, die zich veel moeite gegeven hebben, en de deelnemende bedrijfs-
artsen die actief geluisterd en gediscussieerd hebben.

Tot slot gaat mijn dank niet in de laatste plaats uit naar dr. J.H.
Ettema, die een groot deel van de organisatie en de afwerking van dit
verslag voor zijn rekening nam, en aan mw H.A. de Graaf die dit alles
weer zo nauwgezet en volgens de regelen der kunst op papier vastlegde.

Prof.Dr. R.L. Zielhuis
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Ie Const. Huytjenssir. 20
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RADIOBIOLOGISCHE GRONDSLAGEN VAN DE STRALINGSHYGIËNE

G.W. Barendsen

Inleiding

Gegevens verkregen uit epidemiologisch onderzoek en experimenten met
proefdieren hebben duidelijk bewezen dat ioniserende straling schade-
lijke effekten kan veroorzaken. Deze effekten worden in de eerste plaats
onderscheiden naar het moment van optreden.

Vroege effekten kunnen binnen enkele uren of binnen enkele weken op-
treden. Tot deze effekten rekent men het beenmergsyndroom, het darm-
syndroom en bet centraal zenuwstelselsyndroom. Deze effekten treden pas
op na relatief hoge doses, groter dan 100 rad = 1 Gy. Deze effekten zul-
len dus alleen ontstaan na accidentele blootstelling aan straling. Vei-
ligheidsmaatregelen moeten voldoende zijn deze effekten te voorkomen.

Late effekten kunnen optreden na periodes van enkele maanden maar
ook nog na vele jaren of in volgende generaties. Hen onderscheidt in
de eerste plaats effekten waarvan alleen de frequentie maar niet de
ernst van de schade toeneemt met de doses. Deze effekten worden wel met
de term "stochastisch" aangeduid? Hieronder vallen de inductie van vele
soorten maligne tumoren en van genetische effekten. Andere soorten late
effekten nemen zowel in ernst als in frequentie toe met de dosis. Hen
noemt dit "niet-stochastische" effekten. Men neemt veelal aan dat voor
deze effekten een drempeldosis bestaat waarboven het effekt pas wordt
waargenomen. Tot deze effekten behoren weefselfibrose, vaatveranderin-
gen en lenstroebeling. Een aparte categorie vormen nog de stoornissen
in embryonale en foetale ontwikkeling, de zgn. teratogene effekten die
echter als een bijzondere vorm van somatische effekten moeten worden
gezien.

Stralingsbronnen

Overal op aarde dringt een deel van de kosmische straling door de at-
mosfeer heen en geeft aanleiding tot het ontstaan van verschillende
ioniserende deeltjes. Daarnaast bevatten bijna alle materialen, voor-
werpen en levende organismen van nature radioactieve stoffen. Ionise-
rende straling is dan ook een overal aanwezige component van het milieu,
maar de ontvangen doses kunnen voor verschillende gebieden minstens een
factor 2 variëren. Naast de natuurlijke straling wordt iedereen bloot-
gesteld aan straling die het gevolg is van menselijke activiteiten, o.a.
medische toepassingen van straling.

Over de stralingsdosis, die de bevolking in Nederland en in andere
ontwikkelde landen ontvangt, zijn veel gegevens bekend. Een samenvat-
ting van de verschillende bijdragen is gegeven in tabel 1. Men kan hier-
uit afleiden, dat als gevolg van bronnen die altijd in de natuur aanwe-
zig zijn geweest, een gemiddelde dosis van ongeveer 80 mrad per jaar
wordt ontvangen. De dosis ontvangen door longweefsel is ongeveer 30
mrad hoger ten gevolge van de inademing van hst gas rcdon, dat uit de
bodem en uit allerlei bouwmaterialen vrijkomt. De totale dosis in de

* Er bestaat waarschijnlijk geen drempeldosis waarbeneden deze effekten
niet worden geïnduceerd.
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Tabel 1. Stralingsdoses gemiddeld ontvangen door de bevolking in
Europa en Noord-Amerika ten gevolge van verschillende
bronnen*

Jaarlijkse
dosis in
mrad

Opmerkingen

Natuurlijke straling

Kosmische straling 28

Radioactiviteit in het 22
lichaam, sj.a. K-40, C-14,
Ra-226

Radioactiviteit in de 32
boden, o.a. U-238, Th-232

Totaal 82-112

Uniform over het lichaam

Longen 30 mrad meer door
Inademing van Rn-222**

Uniform over het lichaam

Door menselijke activitei-
ten veroorzaakte of bevor-
derde straling

Medische röntgendiagnos- 50
tiek

Radioactieve stoffen af- 3
komst if; van kernbomexplo-
sies

Reizex. per vliegtuig 0,3

Gebruik van kunstmest 0,01

Energieproduktie kolen- 0,005
centrales

Gebruiksvoorwerpen en pro- 0,3
dukton (TV, horloges, enz.)

Energieproduktie kerncen- 0,01
trales

Bouwmaterialen 0,3

Totaal 54-84

Niet uniform over het li-
chaam

0,3 mrad per uur, 7x10
passagier-kilometers/jaar

Wereldgebruik 3x10 ton/jaar

Longen 30 mrad meer door
inademing van Rn-222**

Ontleend aan het United Nations Report, UNSCEAR, 1977.

Deze dosis wordt groteadeels afgegeven door alfa-straling, waarvoor
de effectiviteit hoger is dan die van röntgenstraling of gammastra-
licig. Voor •tralingsbeschermingsdoeleinden rekent men met een kwa-
llteitsfaktor van 10-20.
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longen zou dus ongeveer 110 mrad bedragen. Wanneer echter rekening wordt
gehouden met de aard van de straling, dan moet aan de alfa-straling van
radon een groter gewicht worden toegekend, omdat dit type straling ef-
fectiever is voor het induceren van biologische e:ffekten. Voor alfa-
straling van radioactieve stoffen ligt de zogenaamde kwaliteitsfaktor
tussen 10 en 20. De eenheid, die is ingevoerd voor de stralingsdosis
met correctie voor de kwaliteitsfaktor, heet de rem. Voor alfa-straling
van radon zou dan 1 rad overeenkomen met 10 rem. De dosis op de longen
zou dus 80+30x10 = 380 mrem per jaar bedragen. Voor de meeste andere
soorten straling heeft de kwaliteitsfaktor een waarde 1, dat wil zeggen
1 rad = 1 rem =0,01 Sievert.

Uit het tweede deel van tabel 1 blijkt, dat ten gevolge van de toe-
passing van röntgenstraling in de geneeskunde een gemiddelde Jaarlijkse
dosis wordt ontvangen, die ongeveer de helft bedraagt van de dosis af-
komstig van natuurlijke straling. De andere in tabel 1 genoemde bronnen
leveren in vergelijking hiermee slechts een geringe bijdrage. Het is
van belang hierbij op te merken, dat de aanvaardbaarheid van een bepaal-
de toepassing van straling niet alleen afhangt van de dosis die er het
gevolg van is, maar ook van de grootte van het voordeel die deze toe-
passing oplevert.

Effekten van ioniserende straling op de mens

a. Vroege effekten

Wanneer een totale lichaamsbestraling wordt ontvangen van de grootte

van 200 rad (= 2 Gy) of hoger, kunnen verschillende acute effekten

optreden.
1. Het beenmergsyndroom, dood bianen 1-2 maanden. (200-1000 rad

Y-straling)
2. Het darmsyndroom, dood binnen 2 weken (1000-5000 rad Y-straling)
3. Het centraal zenuwstelselsyndroom, dood binnen 1-2 dagen

(boven 5000 rad Y-straling).

Bij doses boven 100 rad kan misselijkheid, hoofdpijn en diarrhee op-

treden .

b. Late effekten

Enkele jaren tot enkele tientallen jaren na blootstelling aan kleine
doses straling, van de orde van 50 rad of minder, kunnen late somati-
sehe effekten optreden. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan leuke-
mie en andere vormen van maligne proliferatieve ziekten. In nakomelin-
gen van bestraalde personen kunnen genetische afwijkingen optreden.

Voor beide soorten effekten geldt dat de "spontaan" aanwezige fre-
quentie wordt verhoogd. De kans op overlijden aan een vorm van kanker
is "normaal" 25 procent. Erfelijke ziekten worden "spontaan" gevonden
in ongeveer 10 procent van de levend geborenen.

Gegevens over het ontistaan van kanker bij de mens ten gevolge van
blootstelling aan straling zijn net name de laatste twintig jaar ver-
kregen voor een aantal groepen personen. De belangrijkste serie gege-
vens is verkregen door onderzoek van overlevenden in Hiroshima en
Nagasaki, die in 1945 blootgesteld werden aan straling van atoombommen.
Van deze bevolking zijn ninds 1946 ongeveer 45.000 personen die doses
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tussen 1 en 1000 rad hadden ontvangen, nauwkeurig vervolgd en vergeleken
met een groep van ongeveer 35.000 personen in dezelfde steden die niet
bestraald waren of slechts heel geringe doses hadden ontvangen. Daar-
naast zijn gegevens verkregen over groepen patiënten die voor bepaalde
ziekten met straling werden behandeld, over groepen personen die in in-
trieën werkzaam waren waar met radioactieve stoffen werd gewerkt, over
een groep artsenradiologen die door hun werk aan straling werden bloot-
gesteld en over groepen mijnwerkers die tijdens hun werk radioactieve
gassen inademen. Van de verschillende soorten kanker waarover gegevens
beschikbaar zijn, zullen slechts enkele aspekten worden genoemd.

Het is een algemene observatie dat na bestraling een aantal jaren
verloopt voordat kanker wordt ontdekt. Deze periode noemt men de laten-
te periode, welke voor leukemie minimaal enkele jaren bedraagt maar
voor andere typen kanker 10 jaar of meer kan bedragen. Dit betekent
niet dat na 10 jaar alle door straling veroorzaakte gevallen van kanker
reeds direkt optreden, want nieuwe gevallen kunnen gedurende vele tien-
tallen jaren na bestraling nog worden gevonden. Alleen van leukemie is
bekend, o.a. door onderzoek van overlevenden in Hiroshima en Nagasaki,
dat na ongeveer 25 jaar praktisch geen nieuwe gevallen meer worden waar-
genomen .

Na evaluatie van alle beschikbare gegevens samengevat in het meest
recente rapport van de wetenschappelijke Commissie van de Verenigde
Naties over effekten van straling (ILVCEAR) kan worden gesteld dat bij
lage doses (< 10 rad) per rad ontvangen straling een kans ontstaat van
20 per 10 personen pp het optreden van leukemie. Dit komt overeen met
gemiddeld één per 10 personen per jaar over een risico van ongeveer 20
jaar. Deze waarde wordt o.a. gebruikt in de meest recente aanbevelingen
van de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP).

Voor het ontstaan van borstkanker bij vrouwen die aan straling wer-
den blootgesteld, blijken vrij grote verschillen in het risico te wor-
den gevonden, variërend van 50 per 10 -personen afgeleid van gegevens
uit Japan, tot 200 per 10 personen per rad afgeleid van gegevens over
groepen patiëntea.

Voor het ontstaan van botkanker zijn o.a. gegevens verkregen van
groepen personen die met radium-houdende verf op wijzerplaten van hor-
loges lichtgevende cijfers aanbrachten. Opname via de mond van radium
dat alpha-deeltjes uitzendt, bleek nog vele jaren later aantoonbaar.
De kans op botkanker afgeleid uit deze en andere gegevens, bedraagt
per rad ongeveer 5 per 10 personen.

Het is niet mogelijk in deze bijdrage alle risico waarden te noemen
en de wetenschappelijke achtergrond daarvan te bespreken. Een uitvoe-
rige analyse is gegeven in het rapport van de Verenigde Naties
"Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation" (UNSCEAR,
1977). Samenvattend k£Ji worden gesteld dat de ICRP in recente aanbeve-
lingen betreffende beperking van stralingsdoses, voor de kans op over-
lijden na blootstelling aan rttntgen- of gamma-straling als gemiddelde
over alle leeftijden een waarde gebruikt van 100 per 10 personen per
rad voor alle typen van kanker samen. Voor bestraling in de zeer ge-
voelige periode voor de geboorte is deze waarde waarschijnlijk nog een
faktor twee tot drie hoger. Een samenvatting van de risico foktoren is
gegeven in Tabel 2. in deze tabel is de eenheid rem gebruikt om aan te
geven dat met een hogere effektiviteit van bijv. alpha-strallng of neu-
tronen rekening is gehouden.
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Tabel 2. Risicofactoren voor overlijden aan verschillende typen kanker
door ioniserende straling

orgaan/weefsel risico per rem risico periode
(jaar)

risico per rem
per jaar gedu-
rende de risico
periode*

beenmerg 20/10

long 20/10

bot 5/10

borst (vrouwen) 65/10

schildklier 5/10

andere organen 50/10
samen

totaal 130/10

6

6

6

6

6**

6*

20

40

40

40

40

40

1.0/10

0.5/106

0.1/106

1.6/106

0.1/106

1.2/106
.#•

Afgeronde waarden per rem stralingsdosis

Verondersteld wordt dat individuele organen hoogstens een bijdrage
leveren van 1/5 van deze waarde

Het totaal is voor een gemiddelde bevolking (mannen en vrouwen) be-
rekend door de kans op borstkanker voor de helft mee te tellen.

Gegevens over genetische effekten zijn niet direkt op epidemiologisch
onderzoek gebaseerd maar grotendeels afgeleid van experimenten bij
proefdieren. Hen heeft berekend dat na een bestraling met 1 rad y-
straling per generatie 185 nieuwe gevallen per 10 levend geborenen
verwacht kunnen worden als de populatie een nieuwe genetische even-
wichts situatie heeft bereikt. Bij een generatieduur van 30 jaar kout
1 rad per generatie overeen met 33 mrad per jaar.

Radiobiologische inzichten over effekten van lage doses

In de meeste gevallen zijn de gegevens betreffende verschillende groe-
pen blootgestelde personen te beperkt om voldoende nauwkeurig het ver-
band tussen de dosis en de kans op effekten vast te stellen. Bovendien
zijn de ontvangen doses veelal van de grootte van 50 rad en hoger. Naast
resultaten van epidemiologisch onderzoek is het daarom nodig een tweede
soort informatie te gebruiken voor de extrapolatie van beschikbare ge-
gevens over tumorinductie bij de mens naar geringere doses, van de orde
van 1 rad en lager.

Bij doses in het gebied tussen 25 en 100 rad zijn vele soorten radio-
biologische experimenten met zoogdiercellen uitgevoerd, o.a. over induc-
tie van chromosoom aberraties, waaruit is gebleken dat bij deze doses
de kwadratische component wel een belangrijke bijdrage kan leveren.
Daaruit volgt dat bij deze doses de kans op een effekt soeller toeneemt
dan evenredig met de dosis. De kans op een bepaald type cellulaire ver-
andering kan daarom als volgt worden weergegeven:
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Effekt E = p,D + p„D2

waarbij vaarden van p. en p„ afhangen van het onderzochte effekt in de
betreffende zoogdiercellen terwijl waarden van P«/P2 tussen 50 en 2000
rad blijken te liggen.

£en relatie van deze vorm blijkt ook een goede beschrijving te geven
van de toename van inductie van kanker met de dosis in experimenten met
muizen en ratten. Bij doses hoger dan 100 rad gaat ook veelal de induc-
tie van celdood een rol spelen. Omdat alleen cellen die tot ongelimi-
teerde deling in staat zijn tot een tumor aanleiding kunnen geven, neemt
bij hogere doses de kans op ontwikkeling van een tumor dan ook minder
snel toe *ls zonder celdood verwacht zou worden (Barendsen, 1978). Een
belangrijk aspekt dat hier niet uitvoerig kan worden behandeld, betreft
de invloed van herstel van cellulaire schade tijdens langdurige bestra-
ling en met lage doseringstempi. Dit herstel beïnvloedt de lineaire com-
ponent in de dosis-effekt relatie niet, maar vermindert de relatieve
bijdrage van de kwadratische component (Barendsen, 1979).

Het behulp van deze radiobiologische inzichten is het mogelijk de ge-
gevens over kanker inductie bij de mans,die betrekking hebben op doses
van 50 rad en hoger, te extrapoleren naar lage doses. Hierbij moet na-
tuurlijk rekening worden gehouden met het feit dat de beschikbare gege-
vens beperkt en de groepen personen heterogeen zijn. Deze extra-polatie
is ook door de International Commission on Radiological Protection
(ICRP) in haar nieuwste aanbevelingen (publikatie nr. 26) toegepast.

Literatuur
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BEDRIJFSARTS EN STRALINGSHYGIËNE BIJ HET ECN

W.J.M. Carpaij

PLAATS VAN DE BGD IN DE ORGANISATIE VAN DE GBA, WERKGROEPEN

Bij het ECN is de BGD werkzaam binnen de Afdeling Gezondheids Bescher-
ming (GBA). In de jaren vijftig, bij de procedure inzake de hinderwet,
werd indertijd door de Gezondheidsraad als eis gesteld dat alle groepe-
ringen die zich zouden bewegen op het gebied van gezondheid en veilig-
heid in één organisatie zouden worden ondergebracht. Tot op heden is
deze constructie gehandhaafd, alhoewel in de loop van de jaren vanzelf-
sprekend intern een aantal taken zijn gewijzigd en structuren veranderd.

Binnen de GBA worden een drietal diensten onderscheiden. Deze dien-
sten treden in hun werkzaamheden naar buiten toe, zij zijn in feite van
de GBA diegenen, die ten behoeve van de medewerkers van het ECN en der-
den de praktijk van de GBA uitvoeren.
Deze drie diensten zijn:
a. De Bedrijfsgezondheidsdienst (BGD)
b. De Stralingscontroledienst (SCD)
c. De Veiligheidsdienst (VD).

Daarnaast zijn er in de GBA een drietal groepen die hun werkzaamheden
verrichten ten behoeve vooral van deze diensten, maar ook voor derden.
Deze drie groepen zijn:

a. De analysegroep
b. De instrumentatiegroep
c. De biologische groep.

De werkzaamheden van deze drie diensten en deze drie groepen mogen hier
kort worden omschreven:
1. Bedrijfsgezondheidsdienst
a. Alle taken in een BGD inzake Veiligheidswet (Arbowet), Vbis en Kern-

energiewet
b. Behandeling van nucleaire ongevallen, met name radioactieve besmet-

tingen
c. Humane gammaspectrometrie (totale lichaamsteller, schildklierteller

e.d.)
2. Stralingscontroledienst
Begeleiding van werkzaamheden van medewerkers en controle van het werk-
milieu inzake:
- lucht/oppervlakte-besmetting;
- straling;
- additionele persoonlijke dosismeters.
In elke afdeling of gebouw is (zijn) een (of meerdere) medewerker(s)
van de SCD gedurende de werktijd aanwezig.
Iedere week wordt een weekrapport geschreven waarin een opsomming van
de routinewerkzaamheden en eventuele bijzonderheden. Afschrift gaat
o.a. naar BGD.

3. Veiligheidsdienst
a. Zorgt voor conventionele veiligheidsaspecten, zoals gebruikelijk.
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b. Zorgt voor alle adembeschermingsapparatuur zowel voor conventionele
als ook radiologische werkzaamheden.

4. Analysegroep
a. Verricht de bioassay, dat wil zeggen analyse van humane monsters

(urine, faeces, sputum, wondvocht e.d.) op aanwezigheid van radio-
actieve stoffen die geen gamma's uitzenden.

b. Doet ook gamma-spectrometrie vaa andere monsters.
5. Instrumentatiegroep
a. Ontwikkelt, test en onderhoudt alle instrumentatie ten behoeve van

staling/besmettingsmetingen, niet alleen t.b.v. GBA, maar ook van
ECN. (dat wil dus zeggen uniforme stralingsmeetapparatuur op het
gehele terrein).

b. Test filters
c. Verricht de routine persoonlijke dosimetrie, "filmbadge", TLD, neu-

tronendosimetrie e.d.
6. Biologische groep
a. Omgevingscontrole op eventuele radioactieve besmetting, o.a. van

lucht, water en produkten zoals melk.
b. Marine-biologisch onderzoek, i.z. opname van radioactieve stoffen

door zeeorganismen.
c. Biologisch onderzoek naar effecten van neutronenbestraling bij mui-

zen.

De samenwerking van de diensten en de groepen binnen de GBA komt o.a.
tot stand via overleg binnen de WVE en de WIB.
In de werkgroep Veiligheids Evaluatie (WVE) participeren alle diensten
en groepen van de BGA met uitzondering van de biologische groep.
Deze werkgroep is onder meer actief inzake het opstellen van veilig-
heidsvoorschriften en het geven van adviezen bij bijzondere experimen-
ten en werkzaamheden. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan.

In de werkgroep Inwendige Besmetting (WIB) participeren de BGD, de
SCD en de analyse groep. De wijze waarop in de praktijk de interne be-
smettingscontrole wordt uitgevoerd, wordt in onderling overleg vastge-
steld, de resultaten beoordeeld en de doses berekend.
Eén en ander onder de verantwoordelijkheid van de BGD.

N.B.
De BGD en de VD zijn dan wel administratief/organisatorisch binnen de
GBA werkzaam, maar zowel de bedrijfsarts als ook de veiligheidsfunctio-
naris zijn ten aanï.ten van hun werkzaamheden verantwoording schuldig
aan één van de directieleden en niet aan het afdelingshoofd.

DE RADIOLOGISCHE WERKER

Vdor de omschrijving van het begrip radiologische werker zij verwezen
naar het Toestellenbesluit (Stb. 1981, 565) en het Radioactieve stof-
fen-besluit (Stb. 1981, 564), Kernenergiewet.

Voor een toelichting ten aanzien van de onderscheiden categorieën
1 en 2 zij verwezen naar de Nota van toelichting, vermeld onder N, in
het besluit van 24 juni 1981 tot wijziging van het Radioactieve stof-
fenbesluit (Stb. 1981, 501).

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat in deze syllabus niet
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meer wordt uitgegaan van bet Vbis (Stb. 1963, 98). Wel dient te worden
opgemerkt dat de genoemde besluiten in hun huidige vorm nog steeds geba-
seerd zijn op de voorlaatste EEG richtlijn van 1976 (uitgave L 187 d.d.
12 juli 1976) en helaas niet op de EEG-richtlijn van 15 juli 1980 (uit-
gave L 246 d.d. 17 september 1980).

Dit heeft onder meer tot gevolg dat de geldende normen voor toelaatbare
bestraling/besmetting niet in overeenstemming zijn met de laatste aanbe-
velingen van de ICRP. (Publicatie nr. 26).

Medewerkers die beroepshalve per jaar, bij algehele bestraling, een
dosisequivalent van meer dan 0,5 rem kunnen ontvangen, worden beschouwd
als radiologische werkers. (In het algemeen, meer dan 1/10 van de in
het besluit genoemde maxima*).

Zij vallen dan onder medisch toezicht, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt in twee categorieën:
1. Personen die meer dan 1/10 maar minder dan 3/10 van deze maxima ont-

ontvangen.
2. Personen die meer dan 3/10 van deze maxima kunnen ontvangen.
Deze indeling in categorieën 1 en 2 is erg verwarrend omdat zowel de
EEG richtlijn als ook de ICRP nr. 26 spreekt van categorieën A en B.
Categorie 2 = A en categorie 1 = B.

Radiologische werkzaamheden aogen alleen worden verricht door perso-
nen met een leeftijd van 18 jaar en ouder.
Voor leerlingen en studerenden van 16 tot 18 jaar, met nucleaire taken,
geldt een limiet tot 3/10 van de maximale dosisequivalenten. Voor ande-
re leerlingen en studerenden geldt een limiet tot 1/10 van deze maxima,
met de bepaling dat geen enkele éénmalige bestraling hoger is dan 1/100
van deze.

Voor vrouwen die kinderen kunnen voortbrengen is bepaald dat zij
geen werkzaamheden mogen verrichten waarbij zij gedurende 13 opeenvol-
gende weken een dosisequivalent van meer dan 1,3 rem in het abdomen
kunnen ontvangen.

Bovendien moet er vooi worden gezorgd dat het dosisequivalent gecumu-
leerd in de foetus gedurende het tijdsverloop tussen aangifte van de
zwangerschap en het tijdstip van de bevalling zo laag als redelijker-
wijs mogelijk en in geen geval hoger dan 0,5 rem is.

Indien bij de vrouw ne ongeveer 8 weken wordt vastgesteld dat zij
zwanger is, kan de foetus, bij gelijkmatig dosistempo, ongeveer 500
mrem hebben geaccumuleerd. De totale foetale dosis aan het eind van de
graviditeit, kan dan ongeveer 1 rem bedragen.
Hoe bereikt men in de praktijk dat gedurende de 7 resterende maanden
graviditeit de dosis op de foetus niet groter zal zijn dan 0,5 rem?
Vrij eenvoudig door de betrokkene van categorie 2 over te plaatsen
naar categorie 1. Dit is ook overeenkomstig de aanbevelingen van de
ICRP. (publicatie nr. 26 paragraaf 116, p. 23).

Het is nodig deze noodzaak tot overplaatsing in geval van zwanger-
schap, duidelijk tevoren te bespreken met de betrokkene en werkgever.

Wat mij echter verbaast, is de hoogte van de dosislimiet die voor
deze toch niet als radiologische werker (m/v) geclassificeerde foetus
wordt toegestaan!

* Eenvoudigheidshalve wordt hier alleen de limiet voor algehele bestra-
ling genoemd.



- 14 -

Ik neig ertoe de foetus de beschouwen als behorend tot die categorie
waarbij geen groter dosisequivalent wordt toegestaan dan 150 mrem in
52 weken of desnoods 500 mrem in dezelfde tijdspanne (zie ook artikel
25 a van het Rasb.}. Dit houdt dan wel in dat door vrouwen die kinderen
kunnen krijgen geen radiologische werkzaamheden zouden mogen worden
verricht. Wat betekent dit voor een niet-disciinitiërende benadering van
beide sexen in deze arbeidssituatie?

Hoe in de prakijk de indeling van radiologische werkers in beide cate-
gorieën zal gebeuren moet nog worden afgewacht.
De moeilijkheid schuilt in de wijze waarop de kans op een overschrij-
ding van 3/10 van de limieten zal worden vastgesteld. Welke factoren
bepalen deze kans?

De categorie-ir.deij.cg zal in onderling overleg van de stralingsdes-
kundige en de erkende arts tot stand moeten Lomen en deze indeling zal
de goedkeuring behoeven van het districtshoofd van de Arbeidsinspectie.

Het is niet uitgesloten dat in navolging van de EEG richtlijn be-
paalde fabrieken, inrichtingen en laboratoria zullen worden aangewezen
waarin de werknemers automatisch zijn geclassificeerd als categorie 2.

Soms wordt de gedachte geopperd dat een vaststelling van de catego-
rie zou kunnen gebeuren aan de hand van de werkelijk opgelopen jaar-
dosis. Op beide symposia echter zoals die door de IAEA zijn georgani-
seerd ten behoeve van de praktische uitvoering van de ICRP publicatie
nr. 26, werd set recht stelling genomen tegen deze benadering.

Het is de beoordeling van de feitelijke werksituatie zelf die bepa-
lend moet zijn voor deze indeling en niet de grootte van de werkelijk
opgelopen dosis.

HANTERING VAN NORMEN VAN BLOOTSTELLING AAN UITWENDIGE BESTRALING EN/OF

BESMETTING

Bij het ECN zijn voor de verschillende laboratoria en werkplaatsen li-
mieten gesteld ten aanzien van de ter plaatse toegestane stralings- en
besmettingsniveau's.

Afhankelijk van de plaatselijke voorzieningen en de kennisniveau's
van de medewerkers, mogen bepaalde toestellen die ioniserende straling
uitzenden worden gebruikt, tevens is vastgesteld welke radioactieve
stoffen in bepaalde hoeveelheden mogen worden gebruikt.

Deze gegevens worden door GBA, namens de directie, in veiligheids-
voorschriften vastgelegd. De medewerkers zijn verplicht zich aan de
voorschriften te houden, slechts met toestemming van de directie mag
hiervan worden afgeweken. Alvorens deze toestemming wordt gegeven, wordt
het advies van het hoofd GBA gevraagd. In zeer incidentele gevallen zal
deze op eigen gezag adviseren, in het merendeel echter wordt door het
hoofd GBA de Werkgroep Veiligheids Evaluatie (WVE) geconsulteerd.

Deze WVE vraagt in eerste instantie van de betrokken medewerkers een
uitvoerige beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden met de daar-
bij behorende veiligheidsvoorzieningen en voorzorgsmaatregelen in geval
er iets mis mocht gaan (beschrijving van het "most (in)credible accident").

Na een critische evaluatie van deze beschrijving komt de WVE in geza-
menlijk beraad tot het vaststellen van eventuele aanvullende maatrege-
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len en voorzieningen.
In sommige gevallen wordt het aanbrengen van een aantal technische

voorzieningen voldoende geacht.
Betreft het een bijzondere proefneming of is er sprake van de mogelijk-
heid dat deze werkzaamheden regelmatig zullen kunnen terugkeren, dan
wordt tot een uitvoerig controle- en meetprogramma geadviseerd, bijvoor-
beeld het meten van stralingsniveau's, het vaststellen van lucht- en
oppervlaktebesmettingen, het dragen van extra dosismeters, bet gebrui-
ken van personal airsamplers eu het doen van bioassay en TLT-metingen,
na of tijdens de werkzaamheden.

In de praktijk houdt dit de noodzaak in van een zeer nauwe samenwer-
king tussen de BGD, de SCD en de VD, waarbij de hulp van de analyse- en
instrumejtatiegroep onontbeerlijk is.

De door het controle- en meetprogramma verkregen gegevens worden zo-
wel tijdens de werkzaamheden als ook erna regelmatig kritisch geëvalu-
eerd.

Het zal duidelijk zijn dat zo binnen de GBA-WVE in de loop der jaren
een schat aan ervaring en expertise is verzameld, die de routinewerk-
zaamheden ten goede komt.

CONTROLE OP UITWENDIGE BESTRALING EN BESMETTING IN HET WERKMILIEU

De SCD-GBA heeft in de verschillende gebouwen/laboratoria van het ECN,
medewerkers die ter plaatse belast zijn met het dagelijks toezicht op
de mate van straling en besmetting in het werkmilieu.

Hierbij is vanzelfsprekend uitgangspunt dat de medewerkers zelf ver-
antwoordelijk zijn voor het handhaven van een goede stralingshygiëne
maar dat de plaatselijke SCD-man hun met raad en daad ter zijde staat.
Onder bepaalde omstandigheden echter zal deze corrigerend moeten kunnen
optreden.

De dagelijkse routine van de SCD bestaat uit stralings- en besmet-
tingsmetingen zowel van het werk/milieu-oppervlak en de inademingslucht.
Voor dit doel staan verspreid vaste monitors opgesteld, zonodig aange-
vuld met extra meetapparatuur. Hieronder valt ook de continue meting
van de geloosde activiteit.

In speciale gevallen wordt door de SCD zorg gedragen voor een lucht-
monstemame met behulp van de personal airsampler. Is er sprake van een
routine persoonlijk bemonsteringsprogramma, dan zorgt deze SCD-medewer-
ker ook voor de periodieke inzameling van bijvoorbeeld de urinemonsters.

In geval van de mogelijkheid tot zeer plaatselijke bestraling ver-
strekt de SCD additionele persoonlijke dosimeters (vingers, handen en
hoofd) die voor directe uitlezing bruikbaar zijn, zoals vulpendosimeters
of TLD's.

Zoals reeds gezegd, de BGD ontvangt van iedere SCD-stralingscontro-
leur een wekelijks verslag met alle gegevens over de routine en even-
tuele bijzondere metingen.
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CONTROLE OP DE INDIVIDUELE BESTRALING EN/OF BESMETTING

De routinematige individuele externe dosimetrie, met behulp van persoon-
lijke dosimeters wordt uitgevoerd door de instrumentatie groep van de
GBA. Deze dienst is door de minister als zodanig «ettelijk erkend.
De routine persoonlijke dosimeters worden maandelijks verwisseld, onder
bijzondere omstandigheden verstrekt de SCD-GBA additionele meters (zelf
afleesbare vulpendosimeters of TLD's).

De resultaten van deze routinemetingen zijn maandelijks ter inzage
van de betrokken medewerkers, uiteraard ontvangt ook de BGD-GBA deze
cijfers, (de resultaten van de additionele metingen staan vermeld in de
reeds genoemde SCD-meetrapporten).

Wat doet de bedrijfsarts met deze gegevens?

Hij kan ze op drie verschillende manieren gebruiken:
1. Ter beoordeling van de stralingsniveaus in de werksituatie bij cij-

fers die er duidelijk uitspringen (bijv. 100 mrem/week) wordt ge-
vraagd naar de omstandigheden die hiertoe hebben bijgedragen.

2. Ter beoordeling van de mogelijke kans op een niet stochastisch ef-
fect, dat wil zeggen overschrijding van een limiet, afhankelijk van
het desbetreffende orgaan. (Dan zal er sprake zijn van een ongeval-
situatie).

3. Ter beoordeling van het risico van de stochastische effecten.

In de ICRP-publicatie nr. 26 en in de nieuwste EEG richtlijnen nr. L 246
van 17.9.81 is de maximaal toelaatbare jaardosis gesteld op 5 rem.
Deze beperking dient het risico op maligniteiten en genetische effecten
tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Bij een uitwendige bestraling is dit meestal een homogene lichaams-
bestraling maar soms kan deze ook plaatselijk zijn. Bij een inwendige
besmetting, waarover later meer, is de bestraling meestal inhomogeen.
In zulke gevallen wordt zowel door de ICRP als EEG aangeraden om de
dosisequivalenten B_ op elk orgaan T, te wegen met een relatieve risi-
cofactor W en deze dan bij elkaar op te tellen.
Deze risicofactor relateert het risico van een orgaandosis aan het ri-
sico van een uniforme totale lichaamsbestraling.

De weegfactoren bij partiële bestraling zijn in onderstaande tabel
weergegeven (ICRP, publ. 26, paragraaf 105; EEG, L 246, bijlage II, E).

Weegfactoren bij partiële bestraling (W )

Gonaden
Borst
Hood beenmerg
Longen

0.25
0.15
0.12
0.12

Schildklier
Bot (oppervlak)
Overige organen

0.
0.
0.

03
03
3

De som van W van alle organen c.q. weefsels is vanzelfsprekend 1. De
som W_B_ van alle organen samen wordt het gewogen of effectieve dosis-
equivalent, H_, genoemd.
Deze dosis kan op dezelfde wijze worden gebruikt als ware er sprake van
een homogene uitwendige bestraling.

Een voorbeeld moge deze werkwijze verduidelijken. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van de doses die gelden m.b.t. blootstelling aan de na-
tuurlijke achtergrond (ontleend aan UNSEAR 1977).
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Soort en
oorzaak

Uitwendig

Cosmisch

Terrestisch

Inwendig /

uoK ,

dochters

dochters

Totat1

Weegfactor

w

W x H

Dosisequivalent per

Gonaden

30

32

0,5

15

20

3

100

0,25

25

Long

30

32

0,6

17

400

100

580

0,12

70

Beenmerg

30

32

2

27

24

6

120

0,12

14

jaar (HT)

Botopp.

30

32

2

15

86

28

200

0,03

6

H, = Effectieve (gewogen) equivalentdosis: 160

in mrem

Ander weefsel

30

32

0,5

15

20

3

100

0,48

48

mrem

De verplichting tot een routinematige controle van een inwendige besmet-
ting is in de wetgeving niet expliciet terug te vinden. Dit dus duide-
lijk in tegenstelling tot de externe dosimetrie. In artikel 32 van het
Rasb (564, 1981) wordt wel gewezen op de verplichting dat metingen kun-
nen worden verricht aan eventueel besmette personen.

Een dergelijks routinematige controle zou haar reden kunnen vinden in
één of meer van de volgende overwegingen:
1. Het gebruik van de betrokkene(n) als integrerende besmettingsmonitor

(in plaats van controle van de werkplek?).
2. Het opsporen van significante hoeveelheden radioactief materiaal,

hetzij één- of meeruelig, die ontsnapt zijn aan de wel aanwezige
besmettingscontrole in het werkmilieu.

3. Het periodiek vaststellen vaa de individuele "besmettingsachtergrond"
(lichaam en/of excreta) om in geval van een acute besmetting deze
niet te verwarren met een reeds aanwezige.

4. Het onderhouden van de praktische vaardigheid van degenen die dit
soort metingen plegen uit te voeren ("oefening baart kunst").

5. Het vaststellen van een (gewogen) effectieve lichaamsdosis.
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Vooral de overweging 2 en in mindere mate 5 speelt bij de BGD-GBA (WIB)
een zeer grote rol bij bet vaststellen van routineschema's inzake in-
wendige besmetting.

Er wordt bij de BGD/GBA uitgegaan van de gedachte dat de controle
van het werkmilieu door middel van fysisch/chemische technieken kan en
zo nauwkeurig moet gebeuren dat hierdoor de noodzaak tot meting aan de
werker vervalt. In een beperkt aantal gevallen is dit niet mogelijk ge-
bleken, dan wordt wel een routine meetprogramma uitgevoerd. Voor alle
andere omstandigheden verviel hiermede de noodzpak tot een routinemati-
ge controle van 1 of 2* per jaar TLT of bioassay.

In plaats van deze routinemetingen is besloten tot een onmiddellijke me-
ting over te gaan:
1. Na afloop van bepaalde werkzaamheden, zowel op verzoek van SCD.chef,

of de betrokkene(n) zelf.
2. Na vaststelling van een onverwachte besmetting in het werkmilieu.
3. Bij een bijzondere gebeurtenis.

Wil men immers het (gewogen) effectieve volgdosisequivalent bepalen als
gevolg van een interne besmetting, dan is het een absoluut vereiste
exact de datum van opname van het radioactieve materiaal vast te stel-
len.

In de bovengenoemde drie gevallen is dit inderdaad vrij gemakkelijk,
maar helaas niet bij routinematige metingen, tenzij men ze zéér fre-
quent uitvoert, bijvoorbeeld dagelijks/wekelijks, afhankelijk van het
gebruikte nuclide. Deze frequenties stuiten in dé praktijk op grote
bezwaren zeker als analyse van excreta vereist is, zoals bij a- en
B-emitters.

Zoals reeds gezegd is de BGD verantwoordelijk en gedeeltelijk ook be-
last met de praktische uitvoering van het inwendige besmettingscontrole
programma, waarbij de WIB het samenwerkingsverband is. Voor de bioassay
(urine, faeces e.a.) wordt gebruik gemaakt van de diensten van de ana-
lysegroep, de TLT tellingen doet de BGD zelf.

MEDISCHE TOEZICHT

Zie voor de tekst van de nieuwe Nederlandse wetgeving het Staatsblad
564 (1981) artikelen 25e, 25f en 25g, alsook het Staatsblad 565 (1931)
artikelen 18e, 19f en 19g.

Alle radiologische werkers dienen onder medisch toezicht te staan
van een erkend arts. Dit geldt dus voor beide categorieën 1 en 2. Hier-
mee gaat de Nederlandse wetgever duidelijk verder dan de EEG richtlij-
nen; deze beperken het toezicht van een erkend arts tot categorie 2 (A).

Voor beide categorieën is een aanstellingskeuring verplicht evenals
een keuring bij beëindiging van de werkzaamheden en na bijzondere ge-
beurtenissen. Alleen voor categorie 2 dient dit medisch onderzoek jaar-
lijks te worden herhaald. Voor categorie 1 wordt de frequentie door de
erkende arts vastgesteld. Bovendien dient ook het toezicht te worden
voortgezet indien er sprake is geweest van een overschrijding van 3/10
van de limiet, ook na beëindiging van de werkzaamheden, indien de er-
kend geneeskundige dit nodig acht (artikel 19d, respectievelijk 25d,
tweede lid).
De praktische uitvoering, van deze laatste bepaling vooral, lijkt mij
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een zaak met veel haken en ogen. Vragen zijn dan onder meer: "Wanneer
is dit nodig?". "Hoe wordt de overschrijding berekend, per welke tijds-
eenheid, frequentie ervan? "Wie betaalt de onkosten, de nieuwe of de ex-
werkgever, de overheid"?. Dit alles, nog afgezien van de waarde, de be-
tekenis, van dit medisch onderzoek.

Het (periodiek, jaarlijks terugkerend) geneeskundig onderzoek zoals
dat bij de radiologische werker verplicht wordt gesteld, dient een vol-
waardig onderdeel te zijn van de normale gebruikelijke bedrijfsgezond-
heidszorg. Het medisch onderzoek, zoals dit momenteel plaatsvindt met
de gebruikelijke routine onderzoekingen van urine en bloed, toont im-
mers geen significante verandering aan, ook niet in geval de betrokkene
wordt blootgesteld aan de limietwaarden.

De bedrijfsgeneeskundige betekenis van dit onderzoek overtreft het
stralingshygiënisch aspect volledig.

Als het gaat om een tijdige en adequate informatie over de mate van
blootstelling aan ioniserende straling, ook ver onder het toelaatbare
niveau, zijn de huidige fysische en chemische meetmethoden, ook bij een
dosisbelasting als gevolg van een inwendige besmetting, veruit superi-
eur aan welke hedendaagse medische onderzoektechniek, dan ook.

Bij het (periodieke) bedrijfsgeneeskundige onderzoek bij radiologi-
sche werkzaamheden dient de belangstelling uit te gaan naar:

1. De toestand van die organen of orgaanstelsels waarbij een gevoelig-
heid voor ioniserende straling bekend is (zoals de bloedvormende
organen, huid).

2. De toestand van die organen waaraan in de arbeidssituatie extra eisen
worden gesteld, bijvoorbeeld:
Bij het werken met open radioactieve bronnen kan het dragen van hand-
schoenen noodzakelijk zijn, evenals het gebruik van adembeschermings-
apparatuur, dit brengt mogelijk een extra belasting van de huid of
het ademhalingsstelsel met zich mede.
Wil een adequate bioassay-procedure zin hebben, is een normale nier-
functie vereist. Ook bij het werken met open bronnen van Jodiumradio-
nucliden, heeft een routine schildkliermeting alleen zin als er spra-
ke is van een normaal functionerende schildklier.

3. De toestand van die organen die na een mogelijk ongeval goed dienen
te functioneren. Na een inhalatie-besmetting is de zelfreinigende
actie van het ademhalingsstelsel van belang bij de verwijdering van
de ingeademde stofdeeltjes. Ook de huid zal bij een besmetting be-
stand dienen te zijn tegen een wat meer agressieve reinigingsmetho-
diek. Een normale nierfunctie is onder omstandigheden waarbij radio-
nucliden, ttl dan niet met behulp van medicamenten, zoals D.T.P.A.,
moeten worden uitgescheiden van belang om de verblijfstijd van deze
nucliden in het lichaam zo kort mogelijk te houden.

In Nederland bestacn t.b.v. het geneeskundig onderzoek géén geschikt-
beidscriteria die in voorkomende gevallen kunnen worden toegepast. De
EEG richtlijn vraagt wel om een indicatieve lijst van criteria die door
de erkende arts kunnen worden gebruikt. De lidstaten dienen zelf een
dergelijke lijst op te stellen. Een dergelijke lijst zou naar mijn me-
ning niet mogen bestaan uit een gedetailleerde opsomming van ziekte-
beelden of grenswaarden van onderzoekresultaten (bloed) waarbij afkeu-
ring zou moeten volgen.
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Wel zouden deze drie afwijkingen de extra aandacht van de erkende arts
bij de keuring verdienen:
1. Ziekten en/of aandoeningen, algemeen of plaatselijk, waarvan bekend

is dat zij onder invloed van straling kunnen ontstaan of verergeren.
2. Ziekten en/of aandoeningen die een belemmering betekenen voor het

omgaan met open radioactieve bronnen, zowel preventief alsook cura-
tief.

3. Ziekten en/of aandoeningen die de beoordeling van de resultaten van
bet (periodieke) bedrijfsgeneeskundige onderzoek bij radiologische
werkers kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk naken.
Inclusief het onderzoek na een uitzonderlijke bestraling.

Hierbij wordt dus de volledige verantwoordelijkheid i.z. de beslis-
sing geschikt/ongeschikt aan de arts overgelaten.

Een uitvoerige beschouwing, als leidraad, over het keuren van radiolo-
gische werkers is op verzoek verkrijgbaar. (GBA-BGD, Memo 130, d.d.
21-6-1978).

INSTRUCTIE EN VOORLICHTING INZAKE STRALINGSHYGIËNE. BIJDRAGE VAN DE BGD.

Zowel in het oude Vbis (artikel 35) alsook in de beide nieuwe besluiten
(artikelen 21 en 22 in 564 en artikelen 17 en 18 in 565) wordt gespro-
ken over deskundigheid en kennis van de gevaren, met voldoende onder-
richting daaromtrent.

Een gedeelte van de informatie vanuit de GBA ligt reeds vast in de
eerder genoemde veiligheidsvoorschriften, de eigen afdeling en de werk-
eenheden completeren deze door mondelinge en schriftelijke werkinstruc-
ties.

De afdeling TWI (Technisch Wetenschappelijke Informatie) verzorgt
voor alle nieuwe medewerkers een instructiecursus van één dag, gevolgd
door een specifieke cursus stralingshygiëne, uitsluitend voor radiolo-
gische werkers. Deze neemt twee dagen in beslag. Voor de andere medewer-
kers is er een vervolgcursus conventionele veiligheid.

Voor deze cursussen verzorgt de BGD de volgende onderwerpen:
1. Biologische grondbegrippen, celopbouw en functie.
2. Stralingseffecten bij de mens, gevolgen van acute en chronische bloot-

stelling.
3. Grondslagen van de medische begeleiding van radiologische werkers en

van medewerkers blootgesteld aan andere toxische agentia.
4. Eerste en verdere hulp bij nucleaire ongevallen.
5. Chemische toxicologie.

Behalve deze reguliere cursussen verzorgt de GBA/BGD in onderling over-
leg ook informatie-ochtenden/middagen voor bepaalde afdelingen als het
om introductie van nieuwe aanbevelingen of wetgeving gaat. Een sprekend
voorbeeld hiervan zijn de implicaties van ICRP, publicatie nr. 26 en
de uitwerking daarvan in de EEG richtlijnen.

Vanzelfsprekend wordt ook de individuele problematiek niet vergeten.
Het periodiek onderzoek geeft een goede mogelijkheid op deze materie in
te gaan en ook van de kant van de BGD uit vragen te stellen. Naar mijn
mening is dit een zeer positief effect van deze aedische begeleiding
die men niet mag onderschatten.
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WERKWIJZE BGD BIJ NUCLEAIRE ONGEVALLEN

In de reeds meerdere malen aangehaalde besluiten is niets terug de te
vinden van artikel 33 van de EEG richtlijnen L 187. De letterlijke
tekst daarvan luidt:
"De in artikel 29 bedoelde periodieke gezondheidskeuringen worden aan-
gevuld met de door de erkende arts noodzakelijk geachte onderzoeken,
ontsmettingsmaatregelen en spoedbehandelingen".

Wel staat in de Nota van Toelichting in Staatsblad 501 (1981) onder
"U" vermeld dat "tot de onderwerpen die in aanmerking komen voor een na-
dere regeling kan gerekend worden de medische opvang van werknemers bij
stralingsongevallen".

Het is binnen de GBA/BGD vanaf het begin de gewoonte geweest de eer-
ste en verdere hulp bij nucleaire ongevallen in eigen beheer uit te
voeren.
Wie zou dat dan ook in eerste instantie anders kunnen doen?
Zeker bij besmettingsongevallen dient zowel voldoende kennis alsook ade-
quate apparatuur aanwezig te zijn voor een juiste diagnostiek en controle
van de behandeling.

De bij onze dienst opgedane ervaring en werkwijze zijn beschikbaar in
de vorm van een boekje "The Care of Radiation Casualties, Physician's
Manual". Het is in 1981 opnieuw als 6e druk uitgebracht. Dit is als bij-
lage toegevoegd.

Een kort schematisch overzicht inzake de gang van zaken bij een be-
smetting met radioactief materiaal wordt in de volgende figuur gegeven.
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DOSES-LIMIETEN VOOR RADIOLOGISCHE HERKERS

G.W. Barendsen

Aanbevelingen van de ICRP

Op grond van inzichten en gegevens waarvan in het voorgaande enkele as-
pekten werden geschetst, zija met betrekking tot de stralingsbescher-
ming door de "International Commission on Radiological Protection" drie
uitgangspunten opgesteld die de blootstelling van personen aan ionise-
rende straling zoveel moeten beperken als verantwoord geacht wordt in
verband met de voordelen die de toepassingen van straling in de genees-
kunde, techniek, industrie en wetenschap bieden. Deze uitgangspunten
kunnen als volgt worden omschreven:

1. Een bepaalde toepassing van straling is alleen gerechtvaardigd als
er een nuttig doel mee gediend wordt dat groter is dan de nadelen
van de blootstelling aan straling.

2. Indien aan een procedure een zeker nut wordt toegekend, terwijl als
gevolg daarvan personen straling kunnen ontvangen, dan moet een pro-
cedure worden gevolgd waarbij de dosis voor die personen zo laag
wordt gehouden als praktisch mogelijk is, mede beoordeeld in het
licht van de voordelen die er tegenover staan, bijv. de behandeling
van ziekten. Bij een belangrijk voordeel zal men een zekere bloot-
stelling aan straling eerder accepteren, maar de laagst mogelijke
dosis moet worden nagestreefd zonder de voordelen op te offeren.

3. De doses die personen mogen ontvangen worden volgens de Europese nor-
men en de Kernenergiewet gelimiteerd tot bepaalde waarden, afhanke-
lijk van de aard van de bestraling en de groep personen die straling
ontvangt. Voor personen die beroepshalve met straling in aanraking
komen, is een hogere limietdoses gesteld (5 rem per jaar) dan voor
overige leden van de bevolking (0,5 rem per jaar).

Bij de recente herformulering van de ICRP aanbevelingen in 1977 is
nog een sterkere nadruk gelegd op beperking van de blootstelling zoals
blijkt uit een vergelijking van de publikaties ICRP 9 uit 196E en ICRP
26, gegeven in tabel 1.

Uit deze aanbevelingen blijkt duidelijk dat bij de besluitvorming
over toepassingen van technieken waarbij blootstelling aan straling op
kan treden, een afwegingsproces noodzakelijk is van voordelen en nade-
len.

Bij het aanbevelen van deze dosis limieten heeft de ICRP een verge-
lijking gemaakt net risico's in andere industrieën, waarbij men een
industrie met een overlijdensrisico van 100 per 10° personen per jaar
als een relatief "veilige" industrie beschouwde.

Bij de blootstelling van één of slechts enkele organen aan straling
bijv. door opgenomen radioactieve stoffen of partiële lichaamsbestra-
ling worden de dosis limieten hoger dan bij totale lichaamsbestraling,
zodanig dat een gewogen "effektief dosis equivalent" niet wordt over-
schreden .

Tevens worden voor individuele organen nog dosis linieten gegeven
ter voorkoaing van niet-stochastische late effekten. Daarvoor wordt
voor de meeste organen een limiet dosis van 50 rem per jaar opgegeven.
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Tabel 1. Vergelijking van uitgangspunten en basis aanbevelingen
ICRP-9 (1966) en ICRP-26 (1977)

1. Lineaire relatie tussen de kans
op effect en de dosis is een on-
derstelling die een veiligheids-
marge inhoudt.

2. Maximaal toelaatbare dosis is 5
rem/jaar, voor radiologische
verkers gedurende vele jaren
toelaatbaar.

3. 5 rem/jaar mag over vele jaren,
terwijl 3 rem/kwartaal (12 rem/
jaar) incidenteel is toegestaan,
maar beperkt door de eis dat to-
tale dosis lager is dan 5(N-18)
rem.

4. Leden van de bevolking 0,5 rem/
jaar.

5. Erfelijke nffekteo- gemiddelde
voor de gehele bevolking lager
dan 5 rem/30 jaar (170 mrem/
jaar).

1. Lineaire relatie tussen de kans
op effect en de dosis met cor-
rectie voor dosis en doserings-
snelheid geeft reële risico fac-
toren voor lage doses.

2. Dosis limiet is 5 rem/jaar voor
radiologische werkers, maar de
frequentie verdeling geeft ge-
middeld 0,5 rem/jaar, met bere-
kend sterfte risico gelijk aan
100 per 106 per jaar.

3. Langdurige blootstelling aan 5
rem/jaar alleen als dit hoge
risico gerechtvaardigd wordt.

4. Leden van de bevolking 0,5 rem/
jaar; maar frequentie verdeling
geeft gemiddeld 50 mrem/jaar,
met berekend sterfte risico
10~5/Jaar.

5. Geen speciale limiet voor erfe-
lijke effecten want het gemid-
delde voor de bevolking is toch
al minder dan 50 mrem/jaar.

Definities

Grootheden en eenheden die in ICRP-26 worden ingevoerd en gebruikt,
zijn gedeeltelijk nieuw. Ten eerste moet worden genoemd de grootheid:
Effektief dosis-equivalent (H > die pas na publikatie van ICRP-26 is
aanbevolen en een gewogen som voorstelt van de equivalente doses die
door verschillende organen van een persoon zijn ontvangen. Ten tweede
ie van belang het collectieve dosis equivalent van een groep personen,
die de som weergeeft van de door sub-groepen ontvangen dosis vermenig-
vuldigd met de grootte van deze sub-groepen. Ten derde is van belang
de "< onaitted" dose equivalent, d.w.z. de over het hele leven vaa een
persoon ontvangen dosis die het gevolg is van een op een bepaald moment
opgenomen hoeveelheid radioactiviteit.

De gebruikte grootheden en eenheden vormen een redelijk bruikbaar
systeem in het geheel van de uitgangspunten van de ICRP. Wanneer ech-
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ter bijv. de optelbaarheid van somatische en genetische risico's M e t
wordt geaccepteerd of het lineariteits systeem wordt verlaten, dan £ou
daarmee ook de definitie van o.a. het effectief dosis equivalent verval-
len.

TabeZ 2. Gewichtsfaktoren diverse weefsels voor berekening van het
effectief dosis equivalent

Weefsel Gewichtsfaktor

Gonaden 0.25

Borst 0.15

Rode beenmerg 0.12

Long 0.12

Schilklier 0.03

Bot 0.03

Andere organen 0.30*

voor maximaal 5 organen ieder 0.06.

Dosis limieten

Voor beroepshalve met straling in aanraking komende personen wordt een
effektieve dosis equivalent limiet gegeven van 5 rem (50 mSv) per jaar.
Daarbij wordt een berekening van het totale geassocieerde risico gege-
ven waaruit blijkt dat bij een gemiddelde effektieve dosis equivalent
van 0,5 rem per jaar voor een groep radiologische werkers, deze perso-
nen een mortaliteits risico hebben tengevolge van deze dosis straling
dat gelijk Is aan 100/106 per jaar. Ter voorkoming van niet-stochasti-
sche effekten is voor individuele organen een dosis limiet van 50 rem
per jaar geste]3. Deze waarde is belangrijk hoger dan de vroeger gege-
ven 15 rem per jaar, maar er zijn geen dwingende redenen van weten-
schappelijke aard om de verhoging af te wijzen.

Voor een aantal beroepen in Nederland en ook in andere landen is het
mortaliteit risico zeker lager dan 100/106 per jaar. De risico's voor
personen die beroepshalve met straling in aanraking komen, zijn dus
ook bij een gemiddelde dosis van 0,5 rem per jaar niet heel klein in
vergelijking met andere beroepen. Bij blootstelling aan doses die dicht-
bij de limiet van 5 rem/jsar liggen is het risico op inductie van kanker
niet zonder neer aanvaardbaar en de ICRP stelt dan ook dat een effektief
dosis equivalent van 5 rem niet vele jaren achtereen mag worden ontvan-
gen tenzij een afweging van het geassocieerde hoge risico tegen de mo-
gelijke voordelen dit toch zou rechtvaardigen.

Voor leden van de bevolking worden dosis equivalent limieten gegeven
die een faktor 10 lager zijn dan voor radiologische werkers. Voor uni-
forme bestraling van het hele lichaam geeft dit een waarde van 0,5 rem
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per jaar (500 mrem per jaar). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het ge-
middelde, door toepassing van het ALARA principe, niet hoger zal zijn
dan 50 mrem per jaar. Dit zou overeenkomen met een gemiddeld risico van
de orde van 10~6 tot 10 * 10~6 per jaar en de ICRP meent dat dit waar-
schijnlijk voor groepen personen acceptabel wordt gevonden als er be-
langrijke voordelen tegenover staan.

Uit de bijgaande vergelijking van basis aanbevelingen blijkt dat in
feite de aanbevelingen van de ICRP in publikatie 26 getuigen van de er-
kenning dat blootstelling aan straling grotere risico's geeft dan in pu-
blikatie 9 uit 1965 werd aangenomen en dat daarom voor gemiddelde effek-
tieve doses equivalenten lagere waarden worden opgegeven dan vroeger.

Voor de totale bevolking zou een gemiddelde van 50 mrem ongeveer ge-
lijk zijn aan de helft van de dosis die ontvangen wordt tengevolge van
natuurlijke straling en ongeveer gelijk aan de dosis die ontvangen wordt
ten gevolge van medische diagnostiek met Röntgenstraling.

Radioactieve stoffen

De toepassing van de nieuwe ICRP aanbevelingen voor de berekening van
toelaatbare hoeveelheden en concentraties van radioactieve stoffen in
het lichaam heeft geleid tot zeer gecompliceerde berekeningen die niet
meer eenvoudig na te rekenen zijn. De waarden van ALI's (annual limit
of intake) zijn in een aantal gevallen hoger, maar ook in een aantal
gevallen lager dan de waarden die tot nu toe golden volgens ICRP publi-
katie 2.

Conclusie

De nieuwe ICRP aanbevelingen geven wetenschappelijk gezien een veel be-
ter en consistenter systeem dan de oude aanbevelingen. De risico schat-
tingen zijn goed in overeenstemming met radiobiologische inzichten. De
vergelijking van de risico's van straling met andere risico's in werk-
omstandigheden en in het dagelijks leven, die nu uitvoerbaar is gewor-
den, geeft een betere mogelijkheid tot gefundeerde beslissingen te komen
ten aandien VJÜ. de aanvaardbaarheid vnn verschillende toepassingen van
straliug en radioactieve stoffen. Dit geldt zowel voor radiologische
werkers als voor leden van de bevolking.
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LABORATORIUMVEILIGHEID t.a.v. HET OMGAAN HET IONISERENDE STRALING

P.J. van der Jagt

Aard en omvang van het werk met radlonucliden

Het is op zich niet eenvoudig een op deze cursus gerichte keuze te maken
uit al die onderwerpen, die er zich in principe voor lenen behandeld te
worden binnen bet kader van het onderwerp "laboratorium veiligheid t.a.v.
het omgaan met ioniserende straling".

De uiteindelijke keuze is vooral gevallen op die onderwerpen die ten
grondslag liggen aan het creëren van veilige werkomstandigheden en er is
minder aandacht besteed aan de risico's verbonden aan het uitvoeren van
bepaalde typen onderzoek, of aan het toepassen van bepaalde (instrumen-
tele) technieken.

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan:
- wettelijke kader en organisatie
- bescherming tegen uitwendige bestraling
- bescherming tegen bestraling door inwendige besmetting
- radiotoxiciteitsklassen
- bouw en inrichting van radionucliden laboratoria en klasse-indeling

ervan
- stralingsdoses radiologische werkers is radionucliden laboratoria
- voorstel tot een gewogen vaststelling toe te stane aktiviteitshoeveel-
heden bij experimenten.

Bet is nuttig om alvorens op het eigenlijke onderwerp in te gaan, eerst
een schets te geven van aard en omvang van het werk met radionucliden
aan de Vrije Universiteit en het Academisch Ziekenhuis der Vrije Univer-
siteit aan de hand van enige overzichten:

Kwantitatieve gegevens m.b.t. VU - AZVU

- Vrije Universiteit (VU)

- aantal personeelsleden : 4.274
- aantal studenten : 13.500
- aantal radiologische werkers : 150

(niet ingekapselde bronnen)
- lokaties waar radioaktief afval : 9
wordt geproduceerd

- Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit (AZVU)

- aantal personeelsleden : 2.100
- aantal bedden : 616
- aantal radiologische werkers : 30

(niet ingekapselde bronnen)
- aantal lokaties waar radioaktief : 4

afval wordt geproduceerd
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Wettelijk kader en organisatie

Het is in zijn algemeenheid verboden radioaktief materiaal te vervoeren,
voorhanden te hebben, te bereiden of toe te passen of er zich van te
ontdoen, tenzij men er een vergunning voor heeft.

In de Kernenergiewet worden alle genoemde aspekten bij afzonderlijke
besluiten geregeld. Voor de werksituatie is van belang te realiseren,
dat er voor het laboratorium waarin met radioaktief materiaal wordt ge-
werkt een vergunning noodzakelijk is. Eén van de voorwaarden voor het
verkrijgen van bedoelde vergunning is dat er een deskundige aan te wij-
zen is en dat de verantwoordelijkheden rond de radiologische werkzaam-
heden goed geregeld zijn.De bedoelde vergunning wordt afgegeven als ge-
meenschappelijke aktie van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide
ministeries geven ook verklaringen van deskundigheid af aan personen die
met goed gevolg een theoretische en praktische cursus op het gebied van
de stralingshygiëne hebben gevolgd. De vergunning wordt afgegeven aan
het hoogste besturend college van een bedrijf of onderneming, dan wel
aan de rechtspersoon. In de vergunning wordt tevens met name de z.g.
lokale deskundige genoemd, die verantwoordelijk is voor toezicht op en
goed verlopen van de dagelijkse gang van zaken in het laboratorium. De
vergunninghouder is verplicht er voor zorg te dragen dat er in het la-
boratorium veilig wordt gewerkt, dat de stralingsdosis en het aantal
aan straling blootgestelden zoveel mogelijk beperkt wordt. Hij dient
zorg te dragen voor de veiligheid van de indirekt betrokkenen en de
verspreiding in de biosfeer tegen te gaan. Verder is hij verplicht
een boekhouding te doen voeren van de hoeveelheden van onder zijn be-
heer berustende radioaktieve materialen. Van mutaties hierin dient hij
periodiek aangifte te doen bij de direkteur van de keuringsdienst van
waren.
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Bescherming tegen uitwendige bestraling

In verreweg de meeste research laboratoria zal in de regel bescherming
tegen uitwendige bestraling relatief eenvoudig zijn. Opgemerkt dient
hierbij dat toestellen niet in de beschouwing worden meegenomen.
Bij de bescherming tegen uitwendige bestraling zijn een drietal princi-
pes van belang:

- beperking, tijdsduur van de bestraling
- handhaving van een zo groot mogelijke afstand tot de stralingsbron
- gebruik van afscherming.
Voor afschermingsberekeningen bestaat een goed toegankelijke literatuur.
Er is een direkte relatie tussen soort straling waartegen beschermd
dient te worden en de keuze van het afschermingsmateriaal. In het kader
van deze inleiding voert het te ver om hier op in te gaan.

In de universitaire laboratoriunipraktijk is 32P een nuclide tegen
wiens harde beta's afgeschermd moet worden en verder dienen er afscher-
mende maatregelen genomen te worden bij het gebruik van y's emitters voor
diagnostische en therapeutische doeleinden bij nucleaire geneeskunde.

Opgemerkt kan worden dat de kontrole op eventueel opgelopen doses via
filmbadges goed mogelijk is en dat daarnaast met adequate stralingsmoni-
toren goed is na te gaan of de aangebrachte afscherming voldoende is.

Bescherming tegen bestraling door inwendige besmetting

Het werken met niet ingekapselde radioaktieve stoffen brengt het gevaar
van ongewenste verspreiding van deze stoffen in de ruimte met zich mee.
In principe zijn er twee wegen waarlangs materiaal in het lichaam kan
komen en wel via de ademhaling "inhalatie" en via de mond "ingestie".
Uiteraard zal al het mogelijke gedaan moeten worden om inwendige besmet-
ting van personen zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer er onverhoopt
toch een besmetting heeft plaatsgevonden, dan levert dit de bestraling
van bepaalde organen dan wel het hele lichaam op. Er kan bij dit soort
besmettingen, wanneer er maar voldoende parameters bekend zijn, een
stralingsdosis worden uitgerekend. Dit kan met behulp van tabellen en
een rekenwijze als bijv. door de ICRP gepubliceerd.

Inwendige besmetting is in de regel niet direkt vast te stellen en de
langs deze weg werkelijk ontvangen dosis is dan ook meestal moeilijk te
berekenen. Algemeen wordt aangenomen, dat inhalatie een belangrijker
route tot inwendige besmetting is dan ingestie. Bij ingestie stelt men
zich voor dat dit plaats vindt via een direkte besmetting bijv. van de
handen van de persoon zelf. Deze besmetting kan worden opgelopen via
radioaktieve verontreinigingen aanwezig op wanden, vloeren en voorwerpen.
Besmetting door ingestie aaa in de regel worden voorkomen door het nemen
van disciplinaire maatregelen en het dragen van beschermende kleding.
Tot die disciplinaire maatregelen behoren o.a. niet roken, niet eten,
niet opbrengen van kosmetika in radionucliden laboratoria.

Inhalatie is een meer waarschijnlijke weg voor inwendige besmetting.
De mate waarin aktiviteit in de lucht wordt verspreid hangt af van de
fysische en chemische vorm waarin het radioaktieve materiaal zich be-
vindt en de aard van de werkzaamheden die er mee worden verricht. De
omvang van een mogelijke inwendige besmetting wordt bepaald door de
specifieke aktiviteit van het desbetreffende nuclide en de kans dat het
materiaal wordt ingeademd. Hierbij speelt de algemene en specifieke ven-
tilatie van het laboratorium een belangrijke rol.
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Er zijn voor de meeste nucliden annual limits of intake (ALI's) be-
paald. Een ALI is gedefinieerd ils die aktiviteitshoeveelheid die na
inhalatie een lichaamsdosis van 5 ren oplevert. De waarden ervan lopen
in aktiviteitseenbeden uitgedrukt nogal uiteen, bijvoorbeeld:

tritium in de vorm van water 80 aCi/j inhalatie ALI
125
229

J en
Th

1311 54 yCi/j
0.8 nCi/j

Radiotoxiciteitsklassen

In Euratom verband wordt een indeling van radionucliden vastgesteld naar
radiotoxiciteit.Radiotoxiciteit is gedefinieerd als toxiciteit toe te
schrijven aan ioniserende straling van een opgenomen radionuclide en de
dochterprodukten daarvan, de radiotoxiciteit houdt niet alleen verband
met de radioaktieve kenmerken van het radionualide, maar ook met de
chemisch fysische toestand ervan, alsmede met het stofuisselingsgedrag
van het element in het organisme of het orgaan.
Er zijn voor de indeling een viertal radiotoxiciteitsklassen gedefinieerd.

10"
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in 'Ut „-12

lage toxiciteit
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MPCft(ug/cm
3)

^H(water)

55Fe

matige 9^Mo
toxiciteit (B)
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11+cV
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MPI = Maximum Permissible Intake air
UPCa = Maximum Permissible Concentration air

Bij de indeling is naast de maximaal toelaatbare inhalatie rekening ge-
houden net maximale specifieke aktiviteit.

Bouw en inrichting van radlonuclidenlaboratoria en klasse-indeling ervan

In Nederland worden bij de vergunningverlening nog steeds de richtlijnen
door de Gezondheidsraad in 1962 opgesteld, gevolgd. In dit systeem wordt
het risico van bewerking met radiooktief materiaal gerelateerd aan de ra-
diotoxiciteitsklasse, waarin het beschouwde nuclide is ingedeeld en de
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verspreidingskans tijdens de bewerking zelf.

n: radiotoxiciteit p: verspreidingskans

1 - zeer hoog
2 - hoog
3 - matig
4 - gering

1 - zeer groot (bijv. droog en stoffig)
2 - groot (bijv. complex nat)
3 - normaal
4 - gering (bijv. eenvoudig nat)
5 - zeer gering (opslag)

parameter voor het risico van de bewerking, volgens de methode
van de Gezondheidsraad en de IAEA te berekenen uit:

k = 10n

- Aktiviteit < k mCi (eenvoudig radiochemisch werk, tracewerk). Vereiste
laboratoriuminrichting klasse C.

- Aktiviteit > k mCi, maar-? k Ci: radiochemisch werk waarvoor uitgebrei-
dere voorzieningen noodzakelijk zijn (B-laboratorium).

- Aktiviteit > k Ci: bijzondere inrichting noodzakelijk (A-laboratorium).

Indien verschillende radionucliden tegelijkertijd in een laboratorium-
zaal worden bewerkt, dienen de aktiviteiten A van deze nucliden te vol-
doen aan de voorwaarde

2 (AA.)
i 1 1

De Gezondheidsraad heeft omschreven aan welke algemene eisen ventilatie
moet voldoen.

Ventilatievoorzieningen in radionuclidenlaboratoria
volgens advies Gezondheidsraad 1962

A-laboratoria

B-laboratoria

C-laboratorla

algemeen

speciaal ventilatiesysteem

ventilatievoud 10 a 15*
per uur

ventilatievoud 5 a 10*
per uur

plaatselijk

gesloten werkkasten

zuurkasten

zuurkasten

De via eerder genoemde "k" formule uitgerekende aktiviteitshoeveelheden
mogen alleen in zuurkasten verwerkt worden. Buiten de zuurkast, in prin-
cipe dus op de laboratoriumtafel, mag in een C-laboratorium met 10% van
de maximaal toegestane aktlviteitshoeveelheid gewerkt worden en in een
B-laboratorium met l%o van genoemde hoeveelheid.

Aan de zuurkasten zelf worden luchttechnische eisen gesteld. De lucht-
intreesnelheid moet bij ledere stand van de raamopening tussen een gege-
ven minimum en maximum liggen. Verder dient een goede aerodynamische
vormgeving er borg voor te staan dat er geen dode hoeken in de kast aan-
wezig zijn en dat er geen wervels uit de kast de werkruimte in kunnen
komen. De in de laboratoria te plaatsen toevoer- en afzuigventilatie-
units moeten zo gesitueerd worden, dat er goede doorspoeling van de
ruimte bereikt wordt. De lucht mag niet gerecirculeerd worden, met uit-
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zondering van speciaal geklimatiseerde ruimten, waarin naast direkte ver-
versing een deel vaa de lucht gerecirculeerd mag worden. Het afvoerventi-
latie-systeem mag niet aangesloten zijn op een kanalenstelsel, waarop ook
niet radionuclidenlabortttoria zijn aangesloten, dit ter voorkoming van
"kortsluiting" bij ventilatiestoringen.

Bijzondere aandacht moet er besteed worden aan het voorkomen dat lucht
uit de radionuclidenlaboratoria stroomt naar inaktieve ruimten. Hiertoe
dient een radionuclidenlaboratoriun in onderdruk te staan t.o.v. de om-
liggende ruimten dan wel gangen. Naast een aangepast ventilatiesysteem
dient een mogelijkheid tot gekontroleerde waterlozing aanwezig te zijn.
Hiertoe dienen alle waterafvoerpunten aangesloten te zijn op één of meer-
dere tanks. De inhoud van deze tanks dient gekontroleerd te worden op
radioaktleve besmetting alvorens tot lozing op gemeenteriool mag worden
overgegaan.

Straliagsdoses radiologische werkers in radionucllden laboratoria

Er bestaat in Nederland de verplichting tot het dragen van een persoons-
dosismeter bij het verrichten van radiologisch werk en tot registratie
van de opgelopen doses. Een werkgroep, ingesteld door de Nederlandse
Vereniging voor Stralingshygiëne, houdt zich bezig met de vraag welke
stralingsdoses mogen verwacht worden bij welk soort radiologische werk-
zaamheden.

Van de reeks in beschouwing genomen werksituaties maakt het werken in
B- en C-laboratoria deel uit. In dit kader zijn een 300-tal radiologische
werkers werkzaam in verschillende instituten die "filmbadge" uitslagen
over een langere periode kritisch bekeken.

De voorlopige konklusie van de werkgroep is dat van meer dan 50% van
de werkers de jaardosis ligt tussen de 0 en 100 mrem. Aangetekend moet
worden dat het hierbij gaat om doses via badge uitslagen bepaald en dat
derhalve een e.v. dosisbijdrage via inwendige besmetting niet is meege-
nomen .

Vanuit de Interuniversitaire Adviescommissie inzake Veiligheids- en
Milieuwetgeving is een onderzoek geïnitieerd, dat is uitgevoerd aan de
Universiteit van Nijmegen en de Vrije Universiteit. Doel van het onder-
zoek was om na te gaan of radiologische werkers in de universitaire ra-
dionucliden laboratoria een inwendige besmetting oplopen, wanneer zij
gedurende langere tijd aet relatief grote hoeveelheden radioaktieve ver-
bindingen werken. Als representatief nuclide werd tritium gekozen. Aan-
getoond is dat er geen bijdrage aan de jaardosis is te verwachten als
gevolg van inwendige besmetting.

Voorstel tot een gewogen vaststelling toe te stane aktiviteitshoeveel-
heden bij experimenten

Dr. Y. van der Feer, hoofd G.B.A. van het ECN, heeft met betrekking tot
de berekening van maximaal toelaatbare hoeveelheden radioaktief mate-
riaal in een experiment in te zetten een voorstel gepubliceerd (N.V.S.
nieuws, oktober 1981).

Er is door hem de invoering van aeer parameters voorgesteld. Hiermee
wordt o.a. de betekenis van goede en gerichte ventilatie benadrukt. Het
de benadering van Van der Feer «ordt het mogelijk dat er zeker voor de
z.g. laag radiotoxische nucliden aanmerkelijk meer aktiviteit in een
experiment wordt ingezet, dan nu gebruikelijk.
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Van der Feer stelt voor:

Hierin is:
A .
mi

ALI = "Annual limit of intake" voor inhalatie in Ci

A . = maximaal te hanteren hoeveelheid in Ci
mi

p = parameter voor fysische vorm

p = 0 - gas, aërosol;
p = 1 - fijn stof;
p = 2 - vloeistof.

q = parameter voor verspreidingsrisico:

q = 0 - zeer groot;
q = 1 - groot;
q = 2 - normaal;
q = 3 - klein;
q = 4 - zeer klein;

r = parameter voor plaatselijke ventilatie-voorziening:

r = 0 - geen;
r = 1 - plaatselijke afzuiging;
r = 2 - zuurkast;
r = 3 - afgezogen gesloten werkkast;

s = parameter voor ventilatie van de werkruimte:

s = 0 - geringe;
s = 1 - normaal;
s = 2 - goed.

De radiotoxiciteit van de nucliden is verdisconteerd in de ALI. Opmer-
kelijk is, dat het verschil tussen B- en C-laboratoria alleen uitkomt
in de parameter s. Hierbij geldt voor een C-laboratorium de waarde 1
en voor een B-laboratorium de waarde 2. Verder zou e.v. aan een zuur-
kast in een C-laboratorium m.b.t. de parameter r een waarde 1 en voor
een B-laboratorium de waarde 2 kunnen worden toegekend. De parameters
p en q sluiten aan bij de verspreidingsrisico dragende handelingen als
centrifugeren, ultrasoon trillen etc.

De formule van Van der Feer legt meer de verantwoordelijkheid voor wat
gegeven een laboratoriumsituatie en gegeven een experiment en een nu-
clide maximaal toelaatbaar is bij de laboratoriumwerker c.q. de lokale
deskundige, dan nu het geval is. Via het vergunningenstelsel ligt de be-
oordeling thans veel direkter bij de vergunning verlener.

Besluit

Zonder op details van het radiologisch werk zelf in te gaan, heb ik een
indruk willen geven van achtergronden van laboratoriuminrichting annex
vergunningverlening en de betekenis er van m.b.t. laboratorium veilig-
heid t.a.v. het oagaan met ioniserende straling.
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DE ONTWIKKELING VAN DE GEZONDHEIDSBEWAKING BIJ RADIOLOGISCH WERK

H. Zuidema

Inleiding

Historisch gezien is het afschermen van röntgentoestellen en het daarna
gaan verstrekken van filmbadges aan degenen die er mee werkten, de start
geweest van de stralenbescherming bij Philips. Op geleide van de zwar-
ting van de filmbadges werden afscherming van de toestellen en de wer-
kers verbeterd. De technologische ontwikkeling van de röntgenapparatuur
droeg er echter ook aanzienlijk toe bij dat de stralenbelasting van de
werkers werd gereduceerd.

Toen echter in de vijftiger jaren de belangstelling voor het werken
met ioniserende straling sterk ging toenemen, deed zich een geheel nieuw
probleem voor: wat te doen met radioactief afval? Daartoe werd in 1956
een centrale werkgroep opgericht: de Commissie Radioactieve Materialen
(CORAM). De CORAM groeide echter snel uit tot het centrale stralenbe-
schermingsinstituut voor alle Philips bedrijven.

Zo werd in 1960 een intern vergunningenstelsel voor het werken met
ioniserende straling ingevoerd, waarbij de CORAM de veiligheidseisen en
de gezondheidsbewaking vaststelde. In de periode 1970-1972 heeft de
CORAM de bereikte resultaten geëvalueerd en kwam toen tot de conclusie
dat
- bouwkundige asnecten
- technische voorzieningen
- werkprocedures
tevoren goed waren vast te stellen en af te spreken.
Tevens kon worden beschikt over een goed pakket van gezondheidsbewaking.
Haar wat zou het optimale toezicht per soort radiologisch werk eigen-
lijk moeten zijn? Een radiologische werker, werkzaam met een röntgen-
diffractiemeter, medisch inkeuren, jaarlijks keuren en hem een filmbadge
op de revers van de laboratoriumjas laten dragen bijvoorbeeld, leek de
CORAM bepaald geen optimum. Dat heeft er toe geleid dat enerzijds een
gezondheidsbewakingspakket werd vastgesteld en anderzijds het radiolo-
gisch werk werd ingedeeld. Zodoende was het mogelijk om collectief voor
elk type radiologisch werk een obligaat en optimaal gezondheidsbewakings-
pakket vast te stellen.

Thans is de CORAM bezig de daarmee opgedane ervaringen te evalueren
en e.e.a. zonodig weer bij te sturen, mede in het licht van de nieuwe
voorschriften van overheidswege.

Het Gezondheidsbewakingspakket

De CORAM kwam tot een zevental onderdelen voor een optimaal toezicht op
radiologisch werk, te weten:
1. een periodieke Inspectie en stralingsmeting van de uitschakel-

bare bron;
2. een periodieke inspectie, stralingsmeting en smeerproeven van

de andere bronnen;
3. de personendosimetrie. Als standaard werd gekozen voor de ther-

Doluminescentie dosimetrie (TLD), bij voorkeur te dragen aan de
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pols. Dit werd in eigen beheer uitgevoerd. In speciale gevallen
kon worden voorgeschreven dat men een neutronen-badge of een di-
rect afleesbare dosisaeter moest dragen. Het gebruik van andere
monitors was geregeld in de werkvoorschriften;

4. een aanstellingskeuring en eindkeuring door de Medische Dienst;
5. een periodieke keuring door de Medische Dienst;
6. een periodieke bio-assay onderzoek. In de praktijk kwam dat bij-

na uitsluitend neer op onderzoek van een urinemonster;
7. een periodieke lichaamstelling, hetzij geheel, hetzij partieel

(bijv. schildklier, longen).

Als minimale periodiciteit zag de CORAM eens per jaar. Een zekere flexi-
biliteit daarin was echter gewenst:
- als er totaal niets was gewijzigd in toestel, afscherming en werkwijze
mocht men de periode best ruimer nemen;

- als er een afzonderlijke laboratoriumproef met open bronnen werd geno-
men dan kon een extra lichaamstelling of urineonderzoek worden inge-
last.

Voor de medische keuringen werden globaal de volgende richtlijnen afge-
sproken .
- anamnese : vroegere ziekten, voorgaande werkervaringen algemeen en

radiologisch werk in het bijzonder, stralenbelastlngen
uit andere hoofde (medische-diagnostiek), familieanamnese
met het oog op erfelijke belastbaarheden;

- lichamelijk onderzoek : algemeen en specifiek de toestand van de huid,
slijmvliezen, lymphklieren;

- biometrie : lengte, gewicht, visus, hematologische status en routine
urineonderzoek;

- vaststelling van huidige chronische ziekten en eventueel geneesmidde-
lengebruik.

Als overwegingen om radiologisch werk te ontraden of aan beperkingen te
onderwerpen werden gegeven:

- forse stralenbelastingen uit het verleden;
- voornemen om kinderen te verwekken (vrouwen')
- niet goed functionerende: nieren, bloedsomloop, ademhalingsorganen en

bloedbereidend systeem;
- chronische aandoeningen en chronisch medicamentengebruik, bijv. Mor-

bus Bechterew, Lupus erythematotfs, primair chronisch rheuma;
- belastende familieanamnese: carcinoom, leujiaemie, aangeboren afwij-
kingen .

Aangeraden werd dit advies geheel op het individu, zijn leeftijd en zijn
beroepsspecialisatie te richten.

Alle incidenten moeten worden gemeld en worden uitputtend onderzocht en
gerapporteerd.

Toepassing bij verschillende soorten radiologisch werk

Na bestudering van beschikbare en weinig gestruktureerde gegevens kwam
de CORAM tot de volgende indeling van soorten radiologisch werk en de
vaststelling van het daarbij behorende optimale gezondheidsbewakings-
pakket:
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I werk op één plaats met een straling uitzendend toestel met weinig
tot geen kans op uitwendige bestraling, d.w.z. minder den 500 mR
per jaar:
maatregelen 1. (periodieke inspectie, stralingsmeting)

3. (personendosimetrie)
4. (begin- en eindkeuring)

II werk op één plaats met een straling uitzendend toestel met een gro-
tere kans op uitwendige bestraling, d.w.z. tussen 500 en 5000 mR
per jaar:

maatregelen 1. (periodieke inspectie, stralingsmeting)
3. (personendosiaetrie)
4. (begin- en eindkeuring)
5. (jaarlijkse keuring)

III werk op vele verschillende plaatsen met straling uitzendende toe-
stellen;
maatregelen 3. (personendosimeter)

4. (begin- en eindkeuring)
5. (jaarlijkse keuring)

IV werk op één plaats met goed ingekapselde bron, die geen straling
van betekenis uitzendt:
maatregel 2. (periodieke inspectie, stralingsmeting en smeerproe-

ven).

V werk op één plaats met goed ingekapselde bron die y straling uit-
zendt, doch met weinig kans op uitwendige bestraling, d.w.z. minder
dan 500 mR per jaar:
maatregelen 2. (periodieke inspectie, stralingsmeting en smeerproe-

ven)
3. (personendosimetrie)
4. (begin- en eindkeuring)

VI werk op één plaats met goed ingekapselde bron die y straling uit-
zendt en wat meer kans op uitwendige bestraling, d.w.z. tussen 500
en 5000 mR per jaar:
maatregelen 2. (periodieke inspectie, stralingsmeting en smeerproe-

ven)
3. (personendosimetrie)
4. (begin- en eindkeuring)
5. (jaarlijkse keuring)

VII werk op vele verschillende plaatsen met goed ingekapselde bronnen
die y straling uitzenden:
maatregelen 3. (personendosiaetrie)

4. (begin- en eindkeuring)
5. (jaarlijkse keuring)

VlIIwerk op één plaats met goed afschermbare toestellen, die parasitaire
röntgenstralen uitzenden:
maatregelen 1, (periodieke inspectie en stralingsmeting)

3. (personendosimetrie)
4. (begin- en eindkeuring)

IX werk op één plaats (A, B of C laboratorium) met open bronnen, die
geen y straling uitzenden:
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maatregelen 2. (periodieke inspectie, stralingsmeting en smeerproe-
ven)

4. (begin- en eindkeuring)
5. (jaarlijkse keuring)
6. (periodiek bio assay onderzoek)

X werk op één plaats (A, B of C laboratorium) met open bronnen die y
straling uitzenden:
maatregelen 2. (periodieke inspectie, stralingsmeting en smeerproe-

ven)

3. (personenJosimetrie)
4. (begin- en eindkeuring)
5. (jaarlijkse keuring)
6. (periodiek bio-assay onderzoek)
7. (periodieke lichaamstelling)

De CORAM overwoog dat een ieder die de kans loopt op enige stralenbe-
lasting in ieder geval de Medische Dienst moest passeren en stelde daar-
om vast dat men tenminste een begin- en eindkeuring moest ondergaan. Bij
eventuele incidenten kon dan worden teruggegrepen op een begintoestand.
Bij het stoppen van het radiologische werk konden dan de ervaringen en
de eindtoestand worden vastgelegd. Op deze wijze was bovendien de "popu-
lation-at-risk" duidelijk in het gezichtsveld. Een jaarlijkse medische
keuring werd gewenst geacht:

- als de werkomstandigheden zeer variabel waren. Alleen bij werken op
één plaats kunnen immers de werkomstandigheden goed tevoren geregeld
worden;

- als men met een relatief grotere kans op uitwendige bestraling of op
besmetting moet werken.

De periodieke vaststelling dat gezondheidstoestand, belastbaarheid, werk-
belasting en ervaring met het relatief riskante werk met elkaar in even-
wicht zijn werd daarbij vooral van waarde geacht.

Dat personendosimetrie alleen geïndiceerd is bij kans op bestraling
met registrserbare straling spreekt voor zichzelf. Dat te strakke wet-
telijke richtlijnen in dezen tot vreemde zaken leiden kwamen we in bui-
tenlandse Philips bedrijven tegen: mensen die filmbadges moesten dragen
bij het werken met thoriumoxyde en tritium (3„).

Ongevraagde, ongerichte en onverwachte periodieke bio-assay (urine)
onderzoek en lichaamstellingen brachten onbekende inwendige besmettin-
gen aan het licht.

Reden waarom de CORAM aan deze werkwijze vasthield. Uiteraard werd
daarnaast ook zo nodig zulk onderzoek verricht om vast te stellen of
bij incidenten inwendige besmettingen waren opgetreden.

Tot zover de omschrijving van de methodiek en maatregelen. Op dit
moment is de CORAM bezig alle gegevens van de periode 1971 t/m 1980
(10 jaar) te bestuderen en te evalueren.

Enkele ervaringen tot dusverre

Wat hebben we in die 10 jaar kunnen leren uit de incidenten? De navol-
gende zaken werden gemeld en onderzocht:
- een radiologisch werker meende dat de röntgendiffractiemeter was uit-

geschakeld en pakte een stukje papier weg op de targetplaats. Recon-
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structie leidde tot do schatting dat hij 140000 rad op enkele vingers
gehad kon hebben. Al vrij snel erna kreeg hij eryt.heem e&n 2 vingers,
later een dermatitis weer gevolgd door ulceraties;

- een radiologisch werker die meende met de hand in de bundel van een
röntgendiffractiemeter te zijn geweest. De pols TLD gaf een uitlezing
van 5664 nR. Reconstructie leverde een weinig hogere schatting op.
De man had dat jaar überhaupt nogal wat stralingsregistratie op z'n
TLD: totaal 7696 mR. Observatie van de handen gedurende enkele maan-
den leverde geen waarneembare afwijkingen op;

- een radiologisch werker maakte een fout bij het testen van een nieuwe
röntgenbuis
De pols TLD had niets geregistreerd.
Reconstructie leverde een schatting op van ten hoogste 1500 rad op en-
kele vingers.
Observatie van de handen: een vluchtig erytheem na 3 weken;

- in enkele laboratoria werd radio actief materiaal gemorst en opge-
ruimd. Inwendige besmettingen konden niet worden vastgesteld. Geringe
uitwendige besmettingen konden goed worden verwijderd.

Door de voorgeschreven gezondheidsbewakingsmaatregelen werden de vol-
gende zaken aan het licht gebracht:
- van een radiologische werker werd 7300 mR op de TLD uitgelezen. De
man had een fout gemaakt bij het testen van een nieuwe röntgenbuis.
Observatie bracht geen afwijkingen aan het licht;

- van een radiologisch werker werd 15000 mR op de TLD uitgelezen. Hij
had tijdens het monteren van een medisch diagnostisch röntgentoestel
het apparaat even in werking gesteld. Observatie bracht geen afwijkin-
gen aan het licht;

- van een radiologisch werker werd op de TLD 6476 mR afgelezen. Hij had
een nieuwe meetopstelling voor materiaal onderzoek met röntgenstralen
gebouwd en daarbij zijn TLD als Bonitor gebruikt;

- een radiologisch werker moest röntgenfoto's van de wervelkolom laten
maken en nam zijn TLD mee, waarop later 5109 mR werd uitgelezen;

- van 2 radiologisch werkers in een B-laboratorium werd op de TLD resp.
10330 en 6923 mR afgelezen. Bet bleek dat beide heren gewerkt hadden
met een onvoldoende afgeschermde 32P bron. Reconstructie leverde een
schatting op van maximaal 8 rem op de handen door deze bêtastraier.
Er was niets gemorst;

- slechts één radiologisch werker met een röntgentherapietoestel kwam
in die 10 jaar uit de bus met een door de TLD geregistreerde stra-
ling van meer dan 5000 mR in één jaar: nl. 5200 afl;

- bij de periodieke lichaamstellingen werden wel enkele, niet bekende,
inwendige besmettingen vastgesteld, gelukkig echter in zeer kleine
hoeveelheden: hoogste was een besmetting met 65Zn tot 0,05% van de
3>B;

- bet periodieke urineonderzoek bracht eveneens onbekende inwendige be-
smettingen aan het licht. Het betrof allemaal besmettingen met triti-
um (3H). In ééa geval bleken 4 werkers een besmetting tegelijk te heb-
ben opgelopen door een onopgemerkt technisch mankement.
De hoogste urineconceatratie bedroeg 10% van hrt tcegestane.

Resultaat van de Medische keuringen

Regelmatig werden bij de keuringen niet ter zake doende afwijkingen ge-
vonden, waarvan de urineweginfecties in de meerderheid zijn. Afkeurin-
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gen vonden wel regelmatig plaats van vrouwelijke radiologische werkers
die zwanger werden.

Slechts éénmaal in die 10 jaar werd aan een radiologisch werker eerst
beperkingen opgelegd en later volgde een algehele afkeuring. Het betrof
een man die na een glomerulonefritis schrompelnieren kreeg en uiteinde-
lijk het werken geheelstaakteen de WAO in ging. Verschillende radiolo-
gische werkers hebben echter hun radiologisch werk om gezondheidsrede-
nen beëindigd, doch dat had waarschijnlijk niet met hun werk te maken.
Enkele voorbeelden:
- ernstige CARA, eerst ander werk, later WAO
- hartinfarcten, ander werk, WAO, dood
- verkeersongevallen, ander werk, WAO, dood
- rugklachten, ander werk
- diabetes, ander werk
- maagoperatie met complicaties, ander werk.

Een radiologisch werker stopte met werken en ging in de WAO wegens metas-
tasen van een geopereerd longcarcinoom. De man had 7 jaar met röntgen-
toestellen en goed ingekapselde bronnen gewerkt. In totaal was op zijn
TLD 1781 mK geregistreerd, gemiddeld dus 254 mR per jaar.

Wat het hematologisch onderzoek betreft werden vele malen schommelin-
gen in de uitkomsten geconstateerd. Eenmaal werd een onbekende morbus
Pfeiffer gevonden.

Eenmaal werd een flinke lymphocytose geconstateerd wj.arschijnlijk
door een virusinfectie. Eenmaal werd een hyperchrome araemie geconsta-
teerd, die echter succesvol werd behandeld.

Bij enkele aanstellingskeuringen zijn wel discussies ontstaan. Een
morbus Bechterew patiënt werd het radiologisch werk ontraden. Een vier-
tal keurlingen zonder klachten of bepaalde pathologie hadden een leuko-
penie of thrombocytopenie. Zij trokken zich vanwege de discussie daar-
over terug voor het radiologisch werk. Drie keurlingen met lage cellen
aantallen zijn radiologisch werk gaan doen, bleven tot dusverre steeds
beneden de 500 mR per jaar op hun TLD.

De COBAH wacht echter nog het moeilijkste deel van de evaluatie: wat is
hel juiste optimum bij de verschillende soorten radiologisch werk? La-
ten we de incidenten even buiten beschouwing en kijken we eerst naar de
geregistreerde straling van de TLD dan zien we de laatste jaren het vol-
gende :

1980 N

%
1979 N

%
1978 N

%
1977 N

%
1976 N

%

geregistreerde straling op TLD

>5000 mR
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,1
0
0,0

1500-5000 mR
0
0,0
1
0.1
33
2,8
24
2,0
29
2,4

500-1500 mR
0
0,0
3
0.2
20
1.7

69
6.0
99
8,3

< 500 mR
1270
100,0
1209
99^7

1127
95,5

1066
91,9

1070
89,3

Totaal
1270
100,0
1213
100,0
ilSO
100,0
1160
100,0
1198
100,0
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Opvallend is vooral dat er toch weinig verschil blijkt te zijn in stra-
lenbelasting van de radiologische werkers met toestellen of ingekapselde
bronnen die op één plaats werken.

We hadden gedacht dat de aanzienlijk neer straling uitzendende toe-
stellen of bronnen ook meer kans op uitwendige betraling van de werkers
zouden opleveren.

Zo op het oog is dat niet het geval. We zullen daar t.z.t. nog een
nauwkeurige statistische analyse op loslaten.

Ijdelheid zou ook kunnen voeren tot de conclusie dat ons strikte ge-
zondheidsbewakingspakket de stralenbelasting van de radiologische wer-
kers mede heeft doen beperken. Als dat zo is, dan moeten we natuurlijk
voorzichtig zijn met het reduceren van maatregelen.
In ieder geval zullen we de maatregelen:
1. (periodieke inspectie, stralingsmeting)
2. (periodieke inspectie, stralingsmeting en smeerproeven)
3. (personendosimetrie)
6. (periodieke bio assay onderzoek)
7. (periodieke lichaamstelling)
willen handhaven.

Ter discussie komt vooral of we radiologische werkers nog zullen willen
of moeten keuren.
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RADIOLOGISCH WERK IN EEN UNIVERSITAIR CENTRUM

Bedrijfsgeneeskundige problematiek

B. Westerman

Inleiding

Op deze plaats zal niet gesproken «orden over de organisatie van de
Stralenhygiënische dienst van de Universiteit te Nijmegen - hoewel ook
dat niet onbelangrijk is. Het gaat hier om de problematiek waarmee men
vanuit bedrijfsgeneeskundig standpunt op het gebied van de stralenhy-
giëne geconfronteerd wordt. Dat gebeurt vanuit de situatie, als bedrijfE
arts verbonden aan de Nijmeegse Universiteit en het Academisch zieken-
huis. Wel wil ik onderstrepen dat ik hierbij niet als bedrijfsarts sec
opereer, maar erg afhankelijk ben van en sterk aanleun tegen de tech-
nici (fysicus) van de stralenhygiënische dienst.

U moet daarbij geen diepe of breed uitgemeten beschouwingen verwach-
ten. Het gaat om het etaleren van eigen bezigheden en vragen in de
geest van: "heeft hetgeen ik hier doe zin"?. Daarbij zullen meer vragen
gesteld worden, dan antwoorden gegeven.

Geneeskundige keuring?

Bij de bezigheden op het gebied van ioniserende Btraling is er sprake
van een gevoel van niet geheel behaaglijk zijn. Die onvrede komt voort
uit de dagelijkse praktijk, immers vlgs model 106: keuringsformulier
voor radiologische werkers wordt verwacht dat de bedrijfsarts bij aan-
stelling, bij uit diensttreding en periodiek onderzoek verricht bij de-
genen die als £(adiolog.) w(erker) te boek staan. Wanneer men de resul-
taten nagaat van de keuringen die in dit verband verricht zijn in de
jaren 1980 en 1981 - waarbij bet telkens om ruim honderd keuringen gaat
- dan wordt daarmee geen beeld van de invloed van de radiologische werk-
zaamheden op de gezondheid van de werker gegeven. Al worden bij dit
voorgeschreven medisch onderzoek geen afwijkingen gevonden, toch mag
men niet concluderen dat de gezondheid van de werker gegarandeerd is:
maar ook het tegendeel zou ook een loze bewering zijn. Veel werk, dus
voor niets?

Hoewel niet alle gegevens, die op dit keuringsformulier behoren te wor-
den ingevuld irrelevant zijn moet m.i. gezegd worden dat een dergelijk
onderzoek niet gericht is en dat is toch wel een eis die aan een be-
drijfsgeneeskundige keuring, of het nu een aanstellings- of periodieke
betreft, gesteld mag worden. Daarmee rijst meteen de vraag of men als
universiteits-bedrijfsarts in het algemeen gerichte aktiviteiten kan
ontplooien op het gebied van de stralenhygiëne. Op dit moment zal deze
vraag (nog) niet beantwoord kunnen worden. Verderop zal zij ongetwij-
feld weer aan de orde komen en misschien is dan een antwoord te geven.

Expositie-meting/BChatting

Gegevens van de keuring vlgs. model 106, die enige betekenis hebben
zijn: ji de geregistreerde stralen-dosis op de filmbadge of zak-dosis-
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meter, b_ met welke isotopen of ioniserende straling men werkt; maar dat
zijn geen typische bedrijfsgeneeskundige gegevens. De strikt medische
gegevens - anamnestisch verkregen, of bij biometrisch- en laboratorium-
onderzoek - zijn niet of nauwelijks relevant. De vraag in de anamnese
naar doorgemaakt X-onderzoek of andere expositie aan ioniserende stra-
ling kan nog wel van belang zijn. Dan wordt op bet formulier nog een
onderwerp ter sprake gebracht, dat beter dan de rest past in wat als
gericht bedrijfsgeneeskundig onderzoek kan gelden: nl. "speciaal onder-
zoek naar inwendige besmetting en naar wondbesmetting". Dat laatste
dwingt ertoe om eens op een rijtje te zetten welke risico's gelegen zijn
in het werken met ioniserende straling aan de universiteit en hoe de
bedrijfsarts daarop in zou kunnen of moeten spelen. Het beste is dus om
eerst eens te inventariseren wat voor toestellen en stoffen aanwezig
zijn en welke personen daarmee werken of daarvan invloed kunnen ondergaan.
Laat ik beginnen met:

A. Toestellen en bronnen, die uitwendige straling aan een objekt toe-
voegen :

toestel/bron uitwendige straling

Jl. Rö-toestel voor diagn. of ther. gebruik, lek- en/of strooistraling
diffractie apparatuur: directe bundel

2_. 60Co-machine, B~-Y- stralen: lek- en/of strooistraling,
directe bundel

jj. lineaire versneller: hoog energetische X-stralen
en versnelde elektronen

_4. neutronen-generator: neutronen en 3H

j>. gesloten radio actieve bron, zoals 2 2 6Ra-
naaldjes of 192Ir-draden, (e~-Y) in labo-
ratorium, opslagplaats of ook in patient;
en nog een enkele andere niet vastopge-
stelde ingekapselde bron.

B. Radioactieve stoffen, die bij gebruik het risico van inwendige be-
smetting met zich brengen, bijv. door ingestie, inhalatie of wond-
besmetting. Deze isotopen worden zowel aangewend voor tracer als
voor therapeutische doeleinden.

Kenmerkend voor de Universitaire situatie t.a.v. het gebruik van radio-
actieve isotopen is dat het onderzoek er mee meestal van betrekkelijk
korte duur is, soms niet langer dan enkele maanden, op verschillende
plaatsen is gelocaliseerd en dat er een ruin en nogal wisselend pakket
van stoffen in het spel is. Radionucliden kunnen worden aangetroffen
op research-laboratoria, klinische afdelingen, operatie- therapie- en
onderzoek-kamers. Radioactief materiaal wordt vervoerd via gangen, lif-
ten en dgl. om ter bestemder plaatse te komen. Wanneer men het lijstje
overziet dan wordt er jaarlijks met een twintigtal isotopen gewerkt,
•et de een frequenter dan met de aader en meestal als vloeistof. Enkele
veel gebruikte 6-emitters zijn 3 2 P, 3 H, lk C, 3 5 S, 9 0 Sr en gamma-
stralers 1 3 1 I (tevens B~-emitter), 1 2 5 I en 9 9 m Te (laag energetische y ) .
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Om te schatten wat voor uitwendige bestraling degenen die met de onder
A_ genoemde apparatuur omgaan hebben opgelopen kan men bij hen die een
filmbadge dragen gebruik maken van de daarop geregistreerde dosis. De
volgende informatie verstrekt door het hoofd van de Stralenhygiënische
Dienst van de Nijmeegse Universiteit Dr. L. Beentjes, betrekking heb-
bend op het jaar 1980 kan daarbij van dienst zijn. Van de 515 filmbadge-
dragers in ziekenhuis en faculteit waren er zeven met een jaardosis van
meer dan 10 m Gy. De doses van meer dan 10 m Gy werden geregistreerd in
de afdelingen endoscopie, cardiologie en röntgenologie. De gemiddelde
dosis per werker bij deze 7 personen bedroeg 18 m Gy. Aangenomen wordt
vlgs. ICRP 1977 dat per 10 m Sv effectief dosis equivalent op de 10.000
(=104'/ één geval van fatale kanker geïnduceerd wordt, zodat er bij de
betrokkenen een verhoogd sterfte risico aanwezig is van 1,8 * 10 Lf.
Voor de volledigheid moet wel vermeld worden dat bij dit soort risico-
berekeningen men uitgaat van totale lichaambestraling en dat de kans
op het ontstaan van fatale kanker recht evenredig is met de stralings-
dosis en er geen drempeldosis bestaat waar beneden geen Ca-inductie op-
treedt .

Wanneer men van de 515 filrabadge-dragers het gemiddelde dosis equi-
valent wil berekenen, dan is de vraag hoe de "lege" bacïr<; in de bereke-
ning moet worden opgenomen. Elke filmbacJge heeft immers een registratie-
drempel van 0,2 m Gy. Van de 515 waren er 350 personen m<;1: een "lege"
badge. Het gemiddeld dosis-equivalent kan dan liggen tussen 0.74 m Sv
als minimum (elke "lege" badge telt niet moe) en 4.3 m Cv als maximum
(elke "lege" filmbadge is 0,2 m Sv). Weer aangenomen dat een integraal
dosis equivalent van 1 m man Sv overeenkomt met een toegenomen risico
van 10 , mag men voorzichtig concluderen dat dit arbeidsrisico niet
erg afwijkt van een normaal arbeidsrisico dat naar schatting ligt in
een orde van grootte van 10 ** - 10 . En nog een andere vergelijking:
de bouwvakker loopt een risico van 1.10 3/jr, zodat gezien deze cijfers,
men als radiologisch werker aan de Nijmeegse Universiteit veiliger is
dan als werker in de bouw. Behalve degene die als radiologisch werker
te boek staat en dus filmbadgedrager (draagster) is, zijn er, althans
in het ziekenhuis, verschillende kategorieën personen die incidenteel
met X- of ander soort straling te doen hebben. Om een beeld te geven
dat geen volledigheid pretendeert volgt een staatje opgegeven door
Prof. Penn uit het Radboudziekenhuis:

chirurgen )
anaesthesisten ) operatie-kamers
verpleegsters )

cardiologen )
verpleegsters ) Rö-onderzoekkamers
electronic! etc. )

verpleegsters ) Intensive Care
fysio-therapeuten ) Cardiol. Care
artsen ) Verkoeverkamers.

Daaraan zijn nog enkele kategorieën toe te voegen zoals bijv. de op
zaal liggende patiënt, niet vanwege het X-onderzoek dat, of de therapie
die hij zelf moet ondergaan, maar omdat erop de zaal waar hij ligt fo-
to's, en dat zijn dan meestal borst- of buik-foto's van iemand gemaakt
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moeten worden.
Verder valt nog te denken aan de doorsnee verpleegster en administra-

tief personeel op röntgenol. afdelingen, aan bezoek, familieleden en
dgl.

Schatting van risico-uitwendige expositie

Het is niet mogelijk een exact beeld te geven wat voor risico's al deze
verschillende personen precies lopen. Maar het is wel nuttig om enkele
aktiviteiten in het ziekenhuis waar radio-actieve straling een belang-
rijke rol speelt nog eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Hierboven is reeds gezegd dat de filmbadge-doses groter dan 10 m Gy ge-
registreerd werden op de afdelingen endoscopie, cardiologie en rontgen-
ologic Bij de laatste gaat het ook om angio's en m.n. de coronalrangio-
grafieën, de meest riskante vorm van angio's vlgs. Prof. Penn uit het
oogpunt van patiënten-dosis en afstand. Welnu, wanneer ik hierbij het
risico van bet ontstaan van cataract nog eens wil analyseren dan ga ik
uit van het gegeven dat bij lage LET-straling een dosis van minstens
200-600 rad ( 1 rad = 10 m Gy) nodig is om cataract te veroorzaken
(Prof. Vos in: Aten ca. 1981, blz. 75). Bij een ontstaan na expositie
van gemiddeld in totaal minstens 400 rad (=4000 m Gy), bij een werkzame
periode van 40 jr en een Jaar van 40 werkweken, zou dus minstens

= 0,25 rad = 2,5 m Gy ptsr week ontvangen moeten worden om een
40 x 40
cataract te laten ontstaan bij degene, die de angio's verricht. Bij me-
tingen in het ziekenhuis (mededeling Prof. Penn) tijdens coronair-angio-
grafieën werd een gemiddelde van 22m rad (0,22 m Gy) bij onderzoek op
het voorhoofd geconstateerd. Het 10 coronair-catheterisaties per car-
dioloog per week zou men nog aan de veilige kant blijven. Bij dit soort
beschouwingen dient men er echter oog voor te hebben dat er een duide-
lijke jaar-limiet in het spel is nl. de non-stochastische limiet voor
het orgaan, In dit geval de ooglens, in 1980 gesteld op 0,15 Sv/jr
(=15 rem/jr). Met 10 coronair-angiografieën/week gedurende 40 weken/jr
bereiken we deze grens ook lang niet. Maar toch zou er een kritisch
punt kunnen komen, indien een dergelijke onderzoeker om andere, mis-
schien privé redenen bijv. tijdens opsporing of behandeling van een
ziekte van hemzelf reeds een zekere hoeveelheid straling op hoofd of
lichaam zou hebben ontvangen.

Het zou in een enkel geval zaak kunnen zijn om rekening te houden
met de medische gegevens van de radiologisch werker.

Een korte analyse als hier gegeven t.a.v. het risico op staar bij angio's,
zou ook t.a.v. de schildklier risico's gegeven kunnen worden. Dit or-
gaan is immers ook als "kritisch" aan te merken bij dit soort onderzoe-
kingen. Als risico faktor voor de schildklier wordt opgegeven
0.5 10~3/Sv - 0.5 10~5/rem, waarmee we dan bij angio's in vergelijking
•et het staar-risico zo'n faktor 50 veiliger zitten. En gezien vanuit
de non - stochastische limiet behoeft er ook minder vrees te bestaan
omdat deze voor de schildklier is vastgesteld op è Sv/jr.

Dit soort beschouwingen heeft de bedrijfsarts nodig om te kunnen beoor-
delen of en zo ja, hoe hij zou moeten handelen (ik laat nu de emergen-
cy, het ongeval even terzijde). Ten aanzien vaa de angio's is hier het
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een en ander uiteen gezet dat als typisch zou kunnen gelden voor de ri-
sico's op een Rö-onderzoek-kamer. Haar hoe staat het er nu voor op die
andere plaatsen in het ziekenhuis die genoemd zijn m.n. de operatie-
kamer en de Intensive Care? Over exacte meetgegevens in deze ruimtes
beschikt die bedrijfsgeneeskundige dienst niet, hetgeen inderdaad als
een lacune in de stralenhyg. kennis moet worden aangemerkt, die nodig
moet worden opgeheven. Omdat er geen exacte gegevens voorhanden zijn
zal men een schatting moeten maken. Als voorbeeld de operatiekamer, ge-
baseerd op mededelingen van de röntgenoloog Prof. Penn. De schattingen
zijn aan de hoge kant. Gesteld dat er per operatie-dag 10 min doorge-
licht wordt per operatie. Dat geeft 1 rad/min en dus, bij 10 min door-
lichten 10 rad/dag. Op 1 meter afstand +_ O,C1% •+ 0.001 rad = 1 m rad.
Bij assisteren bij 10 operaties met doorlichting/week (wat eigenlijk
niet voorkomt) bereikt men net de toelaatbare dosis voor de niet-radio-
logische werker van 10 m rad/week of 0.5 rad = 5 m Gy/jr.

Voor de assistent en de "omloop" dus aan de veilige kant, maar ook
nu zou rekening gehouden moeten worden met de reeds vroeger ontvangen
hoeveelheid straling op grond van werk en in een enkel geval misschien
ook van medisch onderzoek en behandeling.

Wanneer hij de nodige gegevens in handen weet te krijgen kan de be-
drijfsarts vlgs. beschouwingen en berekeningen als hierboven gegeven
tot een overzicht komen van de stralingsrisico's die er voor de zieken-
huis-werker op diverse plaatsen liggen. Hij heeft dan in ieder geval
een basis waarop hij zijn al of niet handelen kan funderen.

Hoewel niet naar volledigheid kan worden gestreefd, hier nog een as-
der voorbeeld: de patiënt, die op zaal naast de patiënt ligt, die een
X-onderzoek van de borst moet ondergaan of bij de op zaal dienstdoende
verpleegkundige. Opgegeven wordt dat bij het maken van een grote long-
foto de patiënt een effectief dosis equivalent ontvangt van 40 micro-
mansievert = 40.10 6 nan.slevert = 4.10 3 rem. Dat betekent dus, weer
uitgaande van de veronderstelling dat per rem effectief de kans op fa-
tale kanker-inductie 1 op 10 is, voor degene bij wie een grote long-
foto gemaakt is een kans op fatale kanker-inductie van 4.10~3.ÏO"4 =
4.10 . De kans op tumor-inductie bij de naastliggende patiënt op bijv.
2j M afstand, die wat van de strooi-straling meeneemt, is dus nog vele
malen kleiner, waarschijnlijk wel een faktor 103. Prof. Penn heeft,
naar aanleiding van metingen door zijn afdeling verricht, opgegeven dat
een dosis van 5.10~6 rad op het naastliggende bed te verwachten viel,
wat niet onaardig overeenstemt met de hier gehanteerde waarden. Men kan
het ook nog anders bekijken. Aannemende dat de verpleegster of de naast-
liggende patiënt op zaal 5.10 6 rem effectief ontvangt per op zaal geno-
men thorax-foto, dan kunnen er heel wat thorax-foto's op zaal gemaakt
worden voor de limiet van 0.5 rem/jr = 10~2rem/week, geldend voor per-
sonen uit de bevolking, bereikt is. Hen zou dan bij wijze van spreken
•ogen gaan tot 10 2 . ..3 thorax-foto's/week.

Schatting van risico-inwendige expositie

Aan categorie B, de groep radioactieve stoffen, die m.n. inwendige be-
smetting kunnen geven is nog nauwelijks aandacht besteed. Hoe liggen
hier de risico's voor hen die deze stoffen hanteren? Is daar enig in-
zicht op te krijgen? De dosis-registratie op de filmbadge laat ons hier
in de steek. In radionuclidenlaboratoria draagt men wel aangepaste
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6-Y badges, maar omdat veel gewerkt wordt met zwakke bêta-emitters zoals
3H kan er niets op de lilmbadge verschijnen.

Dat zijn dan ook de gegevens van de praktijk. Uit de resultaten van
de honderd keuringen het laatste jaar verricht, blijkt dat er bij uit-
zondering, hoogstens bij een of twee iets boven de 0.2 m Gy geregistreerd
wordt. Daar heeft men dus als bedrijfsarts bijzonder weinig aan, eigen-
lijk helemaal niets omdat men het'gevaar van intiendige besmetting tracht
te achterhalen. Uit het feit dat de filmbadge niets aangeeft is niet zon-
der meer te concluderen dat er dus niets "loos" zou kunnen zijn. De akti-
viteiten waarnee in radionucliden laboratoria gewerkt wordt zijn in 't
algemeen gering, liggen meest in de orde van enkele tientallen microcu-
ries. Maar de therapeutische toepassing van bep. isotopen bijv. 1 3 1I
vereist veel hogere aktiviteiten,dat loopt van 5-20 millicurie bij hy-
perthyreoidie - vaak gefractioneerd gegeven - tot 100 millicurie en ho-
ger bij de behandeling van schildklier-Ca. Bij dergelijke therapeutische
toepassingen dreigen natuurlijk niet alleen gevaren van in- en uitwen-
dige besmetting van personeel maar ook van uitwendige bestraling. Het
staatstoezicht op de Volksgezondheid schrijft dat het een standaardpro-
cedure behoort te worden om personen die regelmatig in 1-131 therapie
kamers komen een periodieke monitoring van de schildklier te laten on-
dergaan. Of dat zinvol is waag ik te betwijfelen, gezien de korte half-
waarde tijd (= 8 dg) van 1 3 1 I .

Er wordt aan de Universiteit een gevarieerd pakket aan isotopen ge-
bruikt, daarnaast zit er dus ook nog al wat variatie in de aktiviteiten
die men hanteert- gering in het laboratorium en hoog in de therapeuti-
sche setting.

Het radio-nuclide waarmee het meest gewerkt wordt in laboratoria, is
waarschijnlijk 3H, hoewel ook 14C en 32P zeer gangbare- nucliden zijn.

Om een indruk te geven van het risico van inwendige besmetting, volgt
hier een beschrijving van een experiment uitgevoerd door de stralen-
hyg.dienst van de Nijm.Universiteit in 1979.

Het ging om een analyse van 3H in de urine bij 3H-werkers. Daartoe
werd 1 maal per week gedurende è jaar van een 26 deelnemers de ochtend-
urine vlgs. radio-immuno assay techniek geanalyseerd op de 3H concen-
tratie.

De techniek van dit onderzoek blijft verder buiten beschouwing even-
als de voorbereiding, de voorlichting en de moeite, die het kostte om
de deelnemers gemotiveerd te houden en wekelijks hun plasje te bestem-
der plaats te laten bezorgen. Op het staatje is het resultaat te zien.
Geen van de deelnemers komt gemiddeld uit boven de 1000 p Ci/1, behalve
nr. 22 die daar over de hele linie boven zit. Het was in het begin raad-
selachtig waarom juist één persoon er zo duidelijk uitpiekte, totdat
bleek dat betrokkene drager van een tritium-horloge was. Naderhand, toen
hij het horloge niet meer droeg, daalde zijn 3H-conc. tot de doorsnee-
waarde van de groep. Ter vergelijking geef ik nog wat andere cijfers
betreffende 3H-urine-analyse: een onderzoek uitgevoerd door het R.I.V.
te Bilthoven bij dienstplichtigen gaf een range te zien van 200-8000
p-Ci 3H/1, waarbij 93% der onderzochten een concentratie < 1500 p Ci/1
had. De mening dat het op de laboratoria wel mee zal vallen met de in-
wendige besmetting is dus waarschijnlijk wel juist. Voor 3H was hij dus
wel bijzonder laag, soms nauwelijks te detecteren.

H«t zou voor de bedrijfsarts van betekenis zijn, indien ook voor een
veel gebruikt radio-nuclide als bijv. JI*C een dergelijk soort detectie-
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mitthodiek bestond of uit te werken was. Haar dat is (nog) niet mogelijk.
Wanneer men verder het lijstje radionucliden langs gaat, die geregeld
gebruikt worden en waarop een vorm van detectie kan plaats vinden, stuit
men op 1 2 5 I . In "safe handling of Iodine-125" van R.C.A. (1980) lees ik
bijv.: "The volatility of iodine and its high affinity for the thyroid
are the most important considerations for the safe handling of iodine-
125". En verderop: "The rapid uptake of ingested iodine by the thyroid
means that exposure to even low levels of iodine-125 can lead to exces-
sive dose. Regular thyroid scann using a sodium iodide crystal detector
should be conducted on those working routinely with iodine-125".

Aktiviteiten, die hier gehanteerd worden van 1 2 5I liggen in een orde van
grootte van 100 yCi - 1 mCi. Personeel dat de labelling doet, werkt met
de betreffende hoge aktiviteiten, bij het materiaal wat op het D.labora-
torium gebruikt wordt, is de labelling reeds gebeurd.

Een tijd geleden zijn er op verschillende afdelingen bij een 8-tal
personen jodium-metingen verricht aan de schildklier. De detectie-grens
bedroeg 10 nCi.

Bij geen van hen kon aktiviteit worden geconstateerd, zodat de 1 2 5 I -
uptake minder dan 10 nCi per persoon moet hebben bedragen. ICRP 30 geeft
als limieten aan voor 1 2 5 I : 1 x 106 Bq (= 3.101 yCi) bij ingestie en
2 x 106 Bq (= 5 x 101 yCi) voor inhalatie, zodat men op dit punt zeer
ruim in de veilige hoek zit. In dezelfde ICRP publikatie staan verder
aanwijzingen bij welke 125I-werker men in vivo onderzoek geïndiceerd
acht, maar daarop behoef ik hier verder niet in te gaan.

Bovendien vindt in Nijmegen een screening plaats bij analisten, die
met therapeutische doses van 1 3 1i omgaan. Op gepaste tijden krijgen
zij een whole-body-counter onderzoek. De lichte besmetting die een en-
kele keer geconstateerd werd, bleek altijd een kleren-besmetting te
zijn en geen inwendige.

Andere bron van informatie

De vraag is of de universitaire bedrijfsarts geen ander houvast heeft
bij het opsporen van bestaande risico's op het gebied van radio-aktivi-
teit dan wat hierboven aan de orde ie geweest.

Een bron van inlichtingen vormen ook nog de oontrole-metingen die
periodiek door de stralenhygiënische dienst verricht worden en de daar-
bij uitgevoerde Veegtesten op de laboratoria. Daarover wordt periodiek
gerapporteerd. Het zijn waardevolle gegevens, waarop de bedrijfsarts
zeer goed in kan spelen. Zo zou hij bijv. - in overleg met het hoofd
van dienst - kunnen besluiten tot een vorm van onderzoek bij hen, die
op laboratoria werken waar herhaaldelijk veel te hoge besmettings-
niveaus worden gevonden.

Taken van de bedrijfsarts

Een goede en exacte inventarisatie van de problematiek, waar hij mee te
kampen heeft, is een eerste vereiste voor de bedrijfsarts. Het hetgeen
hierboven is aangestipt, is de universitaire situatie zeker nog niet
nauwkeurig omschreven. Bet belangrijke punt bijv. van het radioactieve
afval en wat de bedrijfsarts daarbij al of niet te doen heeft, is in
het geheel neg niet ter sprake gebracht. En er zijn nog wel een aan-
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tal andere zaken, die niet aan de orde zijn gekomen bijv. het ongeval
(de emergency-case) of de overleden patiënt, die zo juist een therapeu-
tische dosi3 van een radionuclide heeft ontvangen. Er bestaan natuur-
lijk voorschriften volgens welke dit soort zaken afgehandeld dienen te
worden. In het kader van deze bijdrage heeft het mijns inziens geen zin
daarop in te gaan.

Tenslotte volgen hier nog enkele opmerkingen, gemaakt vanuit de ei-
gen situatie. Uit het bovenstaande valt mijns inziens wel af te leiden
dat de stralingsdoses opgelopen door personeel en msnsen bij universi-
teit en ziekenhuis laag zijn. Om nog even in herinnering te roepen:
van de 515 filmbadge-dragers hier in 1&80 waren er slechts een vijftig
die 5 m Gy of hoger op de badge scoorden. Haar wat betekenen zulke lage
doses eigenlijk op kortere of langere termijn voor hun gezondheid? De
sterfterisico-faktoren in het lage dosis-gebied zijn verkregen door ex-
trapolatie van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek bij ho-
ge stralingsdoses. Een enkele maal wordt men opgeschrikt door onder-
zoekers die een verband zouden hebben aangetoond tussen lage doses en
bepaalde kanker-typen, wat dan later door de officiële instanties is
weerlegd. Goed epidemiologisch onderzoek naar de effekten t.g.v. lage
doses is zeker op zijn plaats, maar het zal duidelijk zijn dat een der-
gelijk cohort-onderzoek niet één universiteit kan betreffen, eerder lan-
delijk georganiseerd zou moeten worden, jarenlange begeleiding vraagt
etc. Bedrijfsartsen zouden vanuit hun plaats daarin kunnen participeren.

Samenvatting

a) de stralenbelasting van de radiologisch werker en andere in zieken-
huis en universiteit is in doorsnee gering.

b) voor de bedrijfsarts is het zaak de bestaande risico's zo exact en
volledig mogelijk te inventariseren en te berekenen.

c) veel van het hem opgedragen keuringswerk zou kunnen vervallen, ten-
zij het ingebracht kan worden in een groot epidemiologisch onderzoek
zoals hierboven aangeduid.

d) Detectie-methoden voor "sampliag-aan-de-man" dient hij te bevorderen.
Haar in dit werk is hij zeer afhankelijk van anderen, m.n. van de
fysici en andere technici van de stralenhygiënische dienst. Als so-
litair-werker behoeft hij zich niets voor te stellen.

Literatuur

Aten, T.B.Th., e.a. Straling in de samenleving: bronnen, effecten en
toepassingen van ioniserende straling. Alphen aan de Rijn, Stafleu.
Medisch Biologisch Perspectief 4, 1981.
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TOEPASSING VAN IONISERENDE STRALING IN METAALBEDRIJVEN

Bedrijfsgeneeskundige ervaringen.

Inleiding

Hoewel de dienst vooral vroeger veel metaalverwerkende industrieën onder
haar hoede heeft gehad, zijn persoonlijke ervaringen met ioniserende
stralen voornamelijk opgedaan bij twee bedrijven van het V.M.F.-concern,
nl. de apparatenfabriek van het vroegere Werkspoor-Utrecht (tegenwoordig
Bronswerk K.A.B.) en het montagebedrijf Wescon.

Ervaringen met ioniserende stralen bij vervaardiging van apparaten

Bij de apparatenfabriek werden vroeger alle soorten apparaten voor de
petro-chemische industrie vervaardigd (zoals destillatiekolommen, druk-
vaten, warmtewisselaars, enz.). Tegenwoordig worden vooral ketels ge-
maakt. Het zijn praktisch altijd apparaten, die hoge drukken moeten
kunnen weerstaan, dus zwaar materiaal. Het spreekt vanzelf, dat elke
lasnaad aan de hoogste eisen moet voldoen en dus zorgvuldig wordt ge-
kontroleerd. Eén van de kontrftle-methoden is het maken van Röntgen-foto's.
Dit gebeurt door een speciaal geschoolde ploeg mensen, die daarvoor Eönt-
gen—buizen en isotopen gebruiken.

Gezien de dikte van het materiaal worden hoge spanningen gebruikt en
langdurig belicht. Uiteraard kan dit onderzoek niet "zo maar" in de fa-
briek plaatsvinden, omdat alle daar werkende mensen dan risiko zouden
lopen om straling te ontvangen. De meeste onderzoekingen worden daarom
's nachts gedaan, wanneer verder niemand in de fabriek aanwezig is. Om
toch ook overdag te kunnen werken is een gedeelte van de fabriekshal
ommuurd door een dikke betonnen muur (met sluis), waar het kleinere,
verplaatsbare werk met de hijskraan kan worden geplaatst en onderzocht.
De Röntgen-apparatuur en de isotopen kunnen van buiten worden bediend.

De enige man, die theoretisch nog straling zou kunnen ontvangen, is
de kraandrijver, die hoog boven de grond in de onderzoekruimte kan kij-
ken. Lange tijd was de vloer van de kraankabine daarom met dikke lood-
plaat bekleed. Frekwente metingen hebben echter aangetoond, dat de
(strooi-)straling daar niet meetbaar was, zodat de plaat weer verwij-
derd is.

In de loop der jaren viel vaak op, hoe nonchalant de mensen in de fa-
briek denken over het stralings-risiko. Steeds weer moet erop gehamerd
worden niet in de onderzoeksruimte te gaan, wanneer de rode lamp brandt.
Het Röntgen-teonnisch personeel weet uiteraard wel van de risiko"s van
hun vak en zij zijn kennelijk voorzichtig genoeg, getuige het feit dat
praktisch nooit enige zwarting wordt gevonden op de film-badges die zij
konsekwent dragen. Maar vergissen is menselijk en zo is éénmaal een
Röntgen-ongeva? voorgekomen, dat zich aanvankelijk ernstig liet aanzien.

Jaren geleden alarmeerde de KEMA dat een film-badge totaal zwart
bleek te zijn. Tot onze schrik bleek dit mijn badge te zijn, hetgeen
niet onmogelijk was, omdat ik juist met een Röntgenbuisje geëksperimen-
teerd had. Na een uur bleek, dat er nummers verwisseld waren en dat het
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iemand van de Röntgen-technische dienst betrof. Na zorgvuldig navragen
bleek inderdaad, dat deze man een fout begaan had: bij het plaatsen van
de film binnen een vat, had hij vergeten de isotoop af te zetten en ze-
ker 8 minuten straling ontvangen. De afloop was zeer geruststellend:
slechts 1 week was er een geringe daling van het aantal leucocyten en
thrombocyten. Ook nu, na zeker 10 jaar, is de man in de beste welstand.
Het probleem was de gaan duidelijk te maken, dat hij voor alle zekerheid
voorlopig ander werk moest gaan doen. Dit gaf bijna slaande ruzie en tot
op vandaag worden wij gekenschetst als overdrijvers.

Bedrijfsgeneeskundige kflntrole

Mensen van de Röntgen-technische dienst worden gezien als radiologische
werkers en als zodanig stelselmatig door de BGD gezien. Hierbij wordt
steeds een volledig bloedbeeld genaakt en men wordt minstens lx per jaar
ook lichamelijk onderzocht, waarbij vooral aandacht geschonken wordt aan
lymfeklieren, huid, nagels en haren. Door onze dienst worden zo tussen
de 20 en 40 mensen gekontroleerd. Behalve de zojuist beschreven man (het
signaal kwam door de badge!) is in 15 jaar nog nooit enige afwijking ge-
konstateerd, ondanks het feit dat bekend is dat verscheidene mensen toch
wel de nodige straling hebben ontvangen. Als praktisch bedrijfsarts ga je
dan wel eens twijfelen aan het nut van dit toch tijdrovend onderzoek.

Ervaringen met ioniserende straling bij montage van installaties

Soortgelijke ervaringen zijn opgedaan bij het montage-bedrijf van de
V.M.F. Dit bedrijf bouwt allerhande installaties, tot komplete raffina-
derijen en suikerfabrieken in binnen- en buitenland. Veel laswerk, al-
tijd kontrole van de lasnaden. Ook hier weer de nonchalance van het
niet-Röntgen-technische personeel en waarachtig niet altijd door onwe-
tendheid.

Eén vermeldenswaardig ongeval: bij het vervaardigen van de grote pijp-
leiding voor ruwe olie van Europoort naar Pernis werd ook een visuele
kontrOle van de lasnaden uitgevoerd, zowel aan de buiten- als binnen-
zijde. De binnenzijde werd gelnspekteerd door een man, die liggend op
een wagentje door de leiding reed. U raadt het ongevalsgebeuren al: op
een kwaad moment inspekteerde hij een lasnaad, die juist door de Rönt-
gen-technische dienst aan de buitenkant onder vuur genomen werd! Het
eersto alarm, dat mij bereikte was, dat de man verpakt in aluminium-
folie naar het Instiuut Pasteur in Parijs was vervoerd.' Hetgeen maar
weer aantoont tot welke fantastische ideeën de menesn komen bij het
woord 'straling". In werkelijkheid is de man voor de zekerheid naar een
ziekenhuis gebracht, is daar een tijdlang onder kontrole gebleven en
zijn er voor zover bekend geen verdere gevolgen geweest. Gevolgen voor
de kontrOle waren er wel: nadien moest altijd een man aan de buitenkant
van de pijp meelopen en met klopsignalen kontakt houden met de man in
de pijp.

Ervaringen bij reparatlewerkzaamheden in kerncentrales

Heel anders zijn de ervaringen met de mensen, die werk doen bij de kern-
centrales. Het montagebedrijf heeft destijds meegewerkt aan de bouw van
de centrale te Doodewaard en is ook later zeer vaak betrokken geweest
bij reparaties. Door die ervaring werd ook door de centrale in Borsele
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nogal eens een beroep op deze firma gedaan.
Deze werkzaamheden moeten meestal verricht worden tijdens een stop,

waarbij de werknemer in min-of meerdere uate straling ontvangt en in
sommige gevallen ook risiko kan lopen van inwendige besmetting. Tijdens
de werkzaamheden valt de werknemer geheel onder de zorg van de veilig-
heidsdienst en bedrijfsgezondheidsdienst van de centrale.

Door middel van pen-dosimeters wordt van dag tot dag (in uitzonder-
lijke gevallen van uur tot uur) de ontvangen hoeveelheid straling geme-
ten. Bij verdenking op inwendige besmetting wordt een whole-body-scan
gedaan. Bij het naderen van de toegestane hoeveelheid millirem wordt de
werknemer gelast het werk te stoppen. Bij beëindiging van de werkzaamhe-
den wordt onze dienst geïnformeerd over de hoeveelheid ontvangen stra-
ling. Wescon mag de man geen ander radio-aktief werk opdragen (in de
andere centrale.') zonder ruggespraak met de BGD. De toegelaten grens
van ontvangen straling is 1500 mRem per jaar (wordt meestal niet gehaald).
In een aantal gevallen is deze grens 5000 mRem. In dit geval moet de man
als radiologisch werker beschouwd worden en komt hij onder kontróle van
de BGD.

De veiligheidsmaatregelen, de kontröle en vooral de begeleiding van
de mensen, die dit werk moeten doen, zijn kennelijk dermate vertrouwen-
wekkend, dat er eigenlijk nooit problemen zijn in de zin van werkweige-
ring e.d. Zeker niet bij de mensen, die er éénmaal gewerkt hebben. Men-
sen, die voor het eerst naar de centrale gestuurd worden hebben natuur-
lijk wel eens vragen, maar worden eigenlijk altijd door hun ervaren kolle-
ga's gerustgesteld.

Toch was er een moeilijke tijd in de periode, dat voor het eerst op
grote schaal artikelen in de pers verschenen over radio-aktiviteit. De
O.R. was daardoor dermate gealarmeerd, dat men dit werk wilde stoppen.
Er zijn toen enkele sessies met de voltallige O.R. geweest, waarin zo
uitgebreid en open mogelijk werd uitgelegd waar het om ging, wat de ri-
siko's waren, wat de veiligheidsmaatregelen waren, enz., enz.

Het is toen gebleken hoeveel wanbegrip er bij de leek bestaat over
deze materie, hoe geladen de woorden "straling" en "radio-aktiviteit"
zijn. Grappig was ook, dat men dit alles alleen van de eigen bedrijfs-
arts wilde horen (want die stond aan hun kant!) en niet van de veel meer
deskundige mensen van de centrale. Tenslotte zijn er enkele bezoeken aan
de centrale gebracht met de personeelschef, de veiligheidsinspekteur en
een lid van de O.R. Dit alles heeft er toe geleid, dat de O.R. zich ak-
koord verklaarde met voortgang van de werkzaamheden en al jaren is er
niet meer over gesproken.

Dat wil niet zeggen, dat, ondanks de voortreffelijke begeleiding door
de centrale, de bedrijfsarts niet een taak blijft behouden in de bege-
leiding van zijn "eigen" mensen, die dit werk zo nu en dan moeten doen.
Vooral een goed gesprek tijdens de periodieke radiologische keuring is
van belang. Bovendien sturen wij de mensen altijd bericht van de uit-
slagen (totaal ontvangen straling, scan), die wij van de KEMA of de
centrale ontvangen.

Er wordt verder voor gewaakt, dat een man niet naar "de andere cen-
trale" gestuurd wordt wanneer hij al de nodige straling heeft ontvangen.
Voor alle zekerheid trachten wij tenslotte te bewerkstelligen, dat al-
leen wat oudere mensen (met "voltooid gezin") dit werk doen.
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OPLEIDING VAN MEDISCHE STRALINGSDESKUNDIGEN 1*1 DE BEDRIJFSGEZOND-

HEIDSZORG

W.J.M. Carpaij

Toelichting

De beide nieuwe besluiten 564 en 565 (staatsblad 1981) spreken over een
door onze Minister van Sociale Zaken erkend geneeskundige (artikel 25 d,
resp. 19 d). Volgens de definitielijst van de E.E.G.-richtlijn, zoals
gepubliceerd in L 187 van 12.7.79 is een erkend erts een arts, die ver-
antwoordelijk is voor medisch toezicht op de werkers van cat. A, als be-
doeld in artikel 19, en wiens bevoegdheid en gezag door de bevoegde au-
toriteiten worden erkend. In de nota van toelichting bij Besluit 501
(St.bid. 1981) wordt onder M geen radere toelichting gegeven op welke
wijze een erkenning tot stand komt.

De eisen tot erkenning dienen naar mijn mening hun rechtvaardiging
te vinden in de werkzaamheden zoals die door de erkend geneeskundige
worden verricht. De werkzaamheden passen volledig in het kader van de
E.G.Z. met een uitgesproken accent op de stralingshygiëne. Bovendien,
wellicht ten overvloede hier gememoreerd, is er een uitgesproken nood-
zaak tot goede samenwerking met andere disciplines en is een goede ken-
nis vereist van o.a. de wetgeving op dit gebied.

Aldus kan men tot eisen komen ten aanzien van:
1. (voltooide) opleiding tot bedrijfsarts met inschrijving in het regis-

ter van erkend sociaal-geneeskundigen
2. adequate opleiding in de stralingshygiëne, met een duidelijk accent

op de medische aspecten daarvan
3. kennis van de desbetreffende wetgeving en literatuur
4. de dagelijkse werkzaamheden.

In de jaren 1979/1980 heeft een werkgroep zich o.m. bezig gehouden
met deze materie, dit op verzoek van de toenmalige medisch adviseur bij
de Arbeidsinspectie van het D.G.A. Aangezien schrijver dezes van deze
werkgroep deel uit maakte, is het niet verwonderlijk dat het advies in
deze groep overeen kwam met het gestelde in de vier bovengenoemde punten.

Teneinde twee en drie te realiseren heeft de werkgroep een aanvullend
curriculum opgesteld, bestemd voor de cursus gegeven door het J.A.
Cohen Instituut (I.R.S.) te Leiden. Een copie hiervan is als bijlage 1
toegevoegd.

Inmiddels zo bleek echter had de directie van het I.R.S. ook niet
stilgezeten en had collega Van Putten een stuk het licht doen zien over
de behoefte van medisch stralingsdeskundigen in Nederland. Als uitvloei-
sel van beider inspanningen is io begin 1981 een discussiestuk tot stand
gekomen, dat als bijlage 2 is toegevoegd.

Literatuur - verwezen wordt o.a. naar:

Tekst van het Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969,
404) zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van
24 juni 1981, Stb. 501, Staatsblad, jaargang 1981, 564.

Tekst van bet ToestelXenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406), zoals
dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 juni 1981,
Stb. 502. Staatsblad, jaargang 1981, 565.
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Bijlage 1 bij W.J.M. Carpaij; Opleiding van medische stralingsdeskundi-
gen in de Bedrijfsgezondheidszorg

SUGGESTIES VOOR AANVULLING OF UITBREIDING VAN CURRICULUMJ.A. COHEN
INSTITUUT (INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR RADIOPATHOLOGIE EN STRA-
LINGSBESCHERMING) TE LEIDEN IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOT EREEND
STRALINGSARTS.

W.J.M. Carpaij

1. Theoretische aspekten

1.1 Publikaties kennen en leren gebruiken van:

ICRP: (26, 27, 28, 30)
Euratom, EEG-Richtlijnen
Nederlandse wetgeving
Rapporten Gezondheidsraad

IAEA, verslagen e.a.

WHO, (UNSCEAR)
ILO
ICRU, (Int. Comm. Radiation Units)
NCRP, (Nat. Comm. Radiation Protec-

tion)

Andere instanties, bijv. BEIR rap-
port.

Literatuurrecherche, kennis van tijdschriften, zoals Health Phy-
sics, vooral wat de medische aspekten betreft.

1.2. Vergunningenstelsel

Aanvragen, beoordelen, bijstellen, beroep aantekenen.
Verweer tegen onnodige bepalingen en voorwaarden.

2. Medische begeleiding van de radiologisch werker

Beoordeling van de aard van de werkzaamheden en het vaststellen van
een adequaat begeleidingspakket, een en ander ie het kader van de
Nederlandse wetgeving.

2.1 Aanstellingskeuring (vastleggen van bepaalde afwijkingen).
2.2 Periodiek Geneeskundig Onderzoek.
2.3 Voortgezet onderzoek bij en na beëindiging werkzaamheden.
2.4 Extra onderzoek bij bijzondere gebeurtenissen,

het directe en latere programma.
2.5 Beoordeling van de bevindingen verkregen bij al deze onder-

zoekingen, de waarde hiervan bij de beoordeling van iemands
geschiktheid.

2.6 Onderzoek bij andere (niet-radiologische) aspekten van het werk,
zoals afstandbediening, drager van beschermingsapparatuur, en
andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

2.7 Door straling veroorzaakte veranderingen in het menselijk orga-
nisme.

2.8 Het hanteren van normen, kriteria e.d.

3. De uitwendige (persoonlijke) dosimetrie

3.1 Dosimetrie technieken, zowel in de werkruimte als aan de persoon
self.

3.2. Wettelijke espekten.
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3.3 Beoordeling van de vaarde van de met persoonlijke dosimetrie ver-
kregen gegevens.

3.4 Beperktheid van de waarde van de metingen.
3.5 Aanvullende technieken zoals biologische dosimetrie,

bloed, (chromosomen analyse e.a.).
urine, (uitscheiding van de stofwisselingsprodukten).

3.6 Dosismeettechnieken onder bijzondere omstandigheden.
3.7 Eerste beoordeling, opvang, diagnostische en hulpverlenings-

aspekten bij (vermoedelijke) plaatselijke en/of algemene
overbestraling.

3.8 Organisatorische, administratieve en meldingsaspekten bij de
persoondosimetrie. Verwerking en opslag van gegevens.

4. De inwendige besmettingscontrole

4.1 Kennis van opsanewegen, metabole modellen, uitscheidingspatro-
nen.

4.2 De onderzoektechnieken, TLT, bioassay (urine, faeces, etc.)
4.3 Voor- en nadelen van deze technieken, beperkingen, mogelijk-

heden; betrouwbaarheid hiervan.
4.4 Overwegingen bij het invoeren van een bepaalde meettechniek

in relatie tot de feitelijke werksituatie.

4.5 Het berekenen van ALI's, investigation levels. DAL's etc.
4.6 Beoordeling van de uitslagen van de besmettingsmetingen, ook

bij beoordeling van (blijvende) (©»;* geschiktheid voor bepaal-
de radiologische werkzaamheden.

4.7 Eerste beoordeling, opvang, diagnostische en hulpverlenende
aspekten bij een (vermoedelijke) overmatige inwendige besmet-
ting.

4.8 Organisatorische, administratieve en meldingsaspekten bij ver-
werking van gegevens. Verwerking en opslag van gegevens.

5. Samenwerkingsverbanden

Binnen het bedrijf of organisatie met andere disciplines
(physici, chemici, veiligheidsmensen, e.a.).
Vastleggen van verantwoordelijkheden voor de B.G.D.
Opstellen van werkprotocollen. Uitwerken van veiligheidsevaluaties.
Vastleggen van wie doet wat, regeling van rapportage.
(Opstellen van werkprocedures zou eveneens kunnen dienen als "prak-
tijk" tijdens de opleiding.)

6. Bijzondere aspekten van (radiologische) werkzaamheden

Werk van vrouwen
Werk gelijktijdig met andere toxische stoffen
Voorlichting binnen en buiten bedrijf.

7. T.b.v. Ziekenhuizen

Beoordeling van risico's bij nieuwe in te voeren technieken voor
onderzochten, medewerkere en milieu.
Kontrole op foutmelding.
Hers telprocedures.
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8. T.b.v. Ziekenhuizen

Beoordeling van risico's bij met nucliden behandelde patiënten
voor omgeving en milieu. Ontslagprocedures.
Zowel voor ingekapselde als niet ingekapselde bronnen.

9. Stage in diverse instellingen

10. Zelfstandig verrichten van literatuuronderzoek. Scripties.
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Bijlage 2 bij W.J.M. Carpalj; Opleiding van medische stralingsdeskundi-
gen in de Bedrijfsgezondheidszorg

DISCUSSIESTUK OVER DE BEHOEFTE AAN MEDISCHE STRALINGSDESKUNDIGEN IN
NEDERLAND.

L.M. van Putten en W.J.M. Carpaij

Het aantal medische deskundigen dat beschikbaar is voor functies op het
gebied van de stralingsbescherming is de laatste jaren teruggelopen.
Enerzijds hebben enkele deskundigen andere werkgebieden gezocht, ander-
zijds zijn de functionerende deskundigen ouder geworden zonder een ge-
lijktijdige opleiding van jongere deskundigen. Bovendien, In de nieuwe
richtlijn van de E.E.G., nr. L246, wordt de medische begeleiding van de
radiologische werkers categorie A uitsluitend voorbehouden aan de er-
kende arts. Om in aanmerking te komen voor deze erkenning door de be-
voegde autoriteiten dient deze arts zowel de volledige opleiding tot
bedrijfsarts te hebben gevolgd alsmede een aanvullende opleiding in de
stralingshygiëne. Voor deze categorie stralingsdeskundigen bestaat mo-
menteel geen adequate opleiding. Om deze redenen is in deze nota een
analyse gemaakt van de aantallen thans en in de toekomst beschikbare
deskundigen, van de te voorziene behoefte en van de mogelijkheid tot
opleiding van deskundigen om in de behoefte te voorzien.

Omschrijving van de medische deskundigheid op het gebied van de
stralingsbescherming

Allereerst is het nodig te omschrijven over welke type deskundigheid
het hier gaat. Een groot deel van de stralingsbeschermingsdeskundigen
in Nederland heeft een opleiding in de physische aspecten van stra-
lingsbescherming d.w.z. is de technieken nodig om doses te meten en
door technische middelen de dosis te beperken voor personeel en omge-
ving van instellingen waar open stralingsbronnen aanwezig zijn. Onge-
veer 1000 personen, waaronder naar schatting 10% artsen, heeft een
hierop gerichte opleiding ontvangen en een examen afgelegd ten bewijze
van het bezit van deskundigheid op dit gebied, gebaseerd op een inde-
ling van isotopenlaboratoria te vinden in het rapport van de Gezond-
heidsraad: "Richtlijnen voor stralingsbescherming in ziekeninrichtingen
en poliklinieken". Deze deskundigheid is dus ruimschoots beschikbaar,
maar hij ie Diet of slechts zeer beperkt gericht op kennis van de ge-
volgen van blootstelling aan straling, uiteraard is hij evenmin gericht
op de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van radiologische werkers. An-
derzijds moet worden vastgesteld dat de thans vigerende opleiding van
bedrijfsgeneeskundigen slechts zeer oppervlakkig aandacht besteedt aan
•tralingshygiënische aspecten. De medische stralingedeskundigen die
thans functioneren bij de instellingen die veel radiologische werkers
in dienst hebben, zijn bedrijfsgeneeskundigen die een zeer wisselende
aanvullende opleiding In stralingshygiëne hebben gevolgd.

Naast deze deskundigheid die gericht is op de bedrijfsgeneeskundige
begeleiding, is er nog een andere medische deskundigheid waaraan be-
hoefte bestaat. Deze behoefte richt zich op beleidsadviserende- be-
leidsondersteunende functies. Deze vereisen niet alleen een stralings-
hygiënische basiskennis, maar een meer gedegen radiobiologische achter-
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grond. Immers de werkkring van deze deskundigen is niet alleen gericht
op toepassing van de geaccepteerde stralingshygiënische normen, naar
ook op beoordeling, toetsing en bijstelling van deze normen op basis
van wetenschappelijke informatie. Deze deskundigheid vereist eigen er-
varing op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, op basis waarvan
een kritisch oordeel mogelijk is omtrent de validiteit van wetenschappe-
lijke gegevens. Deze deskundigen behoeven daarentegen niet de bedrijfs-
geneeskundige opleiding te hebben gevolgd die wenselijk is voor het
functioneren van de eerder genoemde categorie deskundigen. Op beide
typen deskundigen wordt uiteraard een beroep gedaan voor medewerking
aan opleidingen op het gebied van de stralingsbescherming.

Inventarisatie van medische stralingsdeskundigheid

1. Bedrijfsgeneeskundige deskundigheid.
Nu beschikbaar bij ECN, KEMA, Kernreactoren Borssele/Dodewaard, ITAL,
IRI, UCN, Universiteiten, Rijks Geneeskundige Dienst (R.G.D.) en
grote industrieën (Philips, Shell, e.a.). Er is nauwelijks of geen
aanbod van jongere deskundigen.

2. Deskundigheid omtrent wetenschappelijke achtergronden van stralings-
bescherming.
Deskundigen zijn nu beperkt beschikbaar, omdat
a. Sommige medische radiobiologen hun terrein hebben verlegd naar

het gebied van de oncologie.
b. Sommige deskundigen in hun kennisgebied zijn toegespitst op

deelterreinen als toepassingsgebieden in radiodiagnostiek of
radiotherapie.

Bovendien verouderen de beschikbare deskundigen en er is geen nieuwe
generatie gevormd.

De behoefte aan medische stralingsdeskundigen, i.e. bedrijfsartsen=
erkende artsen:

De nieuwe E.E.G.-richtlijn nr. L246, ingebracht in de Nederlandse wet-
geving, brengt de noodzaak met zich mee zorg te dragen voor een vol-
doend aantal erkende artsen. Bij de, reeds hierboven genoemde instel-
lingen zijn momenteel naar schatting een 15-tal artsen werkzaam die
onzes inziens reeds als erkende artsen kunnen worden beschouwd. Hun
leeftijd echter maakt het gewenst, zo niet noodzakelijk dat in de ko-
mende 10 jaren een nieuwe generatie erkende artsen hun taak moet gaan
overnemen.

Daarenboven zal op het moment dat de E.E.G.-richtlijn in de Neder-
landse wetgeving >ordt geëffectueerd een extra aantal erkende artsen
nodig zijn voor de begeleiding van radiologische werkers cat. A.,
werkzaam buiten de reeds genoemde instituten. Tot nu toe immers kunnen
de radiologische werkers, volgens artikel 31 van het thans vigerende
VBIS, worden gekeurd door artsen zonder speciale opleiding. Dat is dan
niet meer toegestaan.

Volgens de opgave in het jaarverslag van de Radiologische Dienst
TNO werd in 1979 aan 15.000 personen een persoonlijke dosismeter uit-
gereikt. Laten we het aantal personen hiervan dat buiten de reeds ge-
noemde "grote" instituten werkzaam is schatten op 10.000, waarvan naar
alle waarschijnlijkheid de helft cat. A-werkers zal kunnen zijn. Een
voorzichtige schatting leert dan dat, verspreid over Nederland wonend,
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een twintigtal erkende artsen nodig zal zijn.

De behoefte aan medisch radiobiologische deskundigheid

1. deskundigheid op het gebied van medische beleidsaspecten is vereist
bij de geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid en er be-
staat een analoge behoefte bij de inspectie van de Milieuhygiëne en
bij de Arbeidsinspectie.

2. deskundigheid ter vervanging van de verouderende deskundigen die in
de Gezondheidsraad adviseerden. Binnen 10 jaar moeten de twee medi-
sche deskundigen worden vervangen, die thans het meest intensief de
Gezondheidsraad adviseren.

3. medische deskundigheid bij de opleiding van radiologen en radiothera-
peuten op het gebied van de stralingsbescherming. Het is niet zeker
dat deze functie altijd in één persoon verenigbaar is met een func-
tie onder 1 of 2.

4. medische deskundigheid bij de behandeling van stralingsongevallen.
Er bestaat behoefte aan een deskundige bij het Isolatie Paviljoen
voor stralingsongevallen van IRS en Academisch Ziekenhuis Leiden ge-
zamenlijk, die een centrale faciliteit voor het opvangen en behande-
len van overbestraalden in stand houden.

5. het Ministerie van Defensie heeft behoefte aan artsen die bekend zijn
met de gevolgen van stralingsblootstelling. Naast een eigen deskun-
dige op dit terrein wordt er van de zijde van het ministerie op ge-
wezen dat de beschikbaarheid van een groter aantal deskundigen in
Nederland in tal van andere functies ook van groot belang kan zijn

in buitengewone omstandigheden.

Een quantitatieve schatting van de behoefte op basis van deze inventa-
risatie is moeilijk, omdat enerzijds nu niet kan worden overzien in boe-
verre een combinatie van functies mogelijk is en anderzijds een aantal
op dit terrein op te leiden artsen niet noodzakelijk allen geschikt zul-
len blijken te zijn voor alle aangeduide functies. Het lijkt echter dat
opleiding van een tiental artsen een goede basis kan geven om de ver-
schillende functies te doen vervullen.

Aard en duur van de opleiding op het gebied van de bedrijfsgeneeskun-
dige stralingsbescherming

De opleiding van bedrijfsgeneeskundige stralingsdeskundigen kan worden
gerealiseerd door aan volledig opgeleide bedrijfsgeneeskundigen een aan-
vullende scholing in de stralingsbescherming te geven. Het nadruk zij
vastgesteld dat de erkende arts niet noodzakelijkerwijs hoeft te be-
Bchikken over de volledige technisch/physische deskundigheid zoals op
p. 56 van dit discussiestuk omschreven. In de praktijk immers zal de
erkende arts vrijwel steeds samen met een deskundige de begeleiding van
de radiologische werker ten uitvoer brengen. Wel zal de erkende arts
zoveel mogelijk inzicht in de materie dienen te hebben dat hij inder-
daad ook vruchtbaar met een physisch/technisch geschoold stralingsdes-
kundige zal kunnen communiceren en samenwerken. Een werkgroep, ingesteld
door de mediscb adviseur van de Arbeidsinspectie (Directoraat Generaal
van de Arbeid, Ministerie van Sociale Zaken), is momenteel bezig zich
te beraden over de inhoud van een opleiding tot erkend arts, hierbij re-
kening houdende aet opleidingseisen van andere lidstaten van de E.E.G.
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De gedachte van deze werkgroep gaat uit naar een basisopleiding op ni-
veau van deskundigheid C, met een aanvullende theoretische en praktische
scholing. Deze theoretische opleiding zal ongeveer 4 weken full-time cur-
sustijd in beslag nemen en aangevuld dienen te worden met een stageperi-
ode van 4 tot 6 weken bij een erkend arts. Bij voldoende belangstelling
kan een dergelijke opleiding in bet cursusjaar '81-'82 starten.

Aard en duur van de opleiding van medisch radiobiologische deskundigheid

In de eerste plaats werd gedacht aan een opleiding vergelijkbaar met de
"Grote artsencursus radiopathologie en stralenbescherming" van het In-
stituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming in 1958, waarin naast
een inzicht in stralingsbescherming (Health Physics) veel aandacht werd
gegeven aan de biologische gevolgen van straling, zowel qualitatiei door
uitvoerige behandeling van de aard van beschadiging van weefsels en or-
ganen door straling als quantitatief door bespreking van de kennis van
dosis-effect relaties voor het induceren van mutaties en voor het indu-
ceren van tumoren. Ook de therapie van stralingsongevallen en van be-
smetting met radioactieve stoffen behoorden tot dit cursusprogramma.
Een groot deel van de stof uit deze opleiding wordt thans in verschil-
lende cursussen gedoceerd, zodat slechts behoefte bestaat aan een hier
boven uitgaande detaillering van de kennisoverdracht. In een nieuwe op-
leiding zal niet alleen de recent verkregen kennis op deze terreinen
moeten worden verwerkt, maar bovendien zal veel meer aandacht moeten
worden gegeven aan de terreinen van epidemiologie en vergelijkende risi-
coschatting, aan een aantal misvattingen over stralingsrisico's en aan
psychologische factoren die de reactie van een bevolking op een stra-
lingsdreiging beïnvloeden, zodat de cursisten een overzicht kunnen krij-
gen van de maatschappelijke effecten van straling uit het milieu. Ver-
wacht wordt dat deze opleiding - evenals de cursus in 1958 - circa 10
maanden in beslag zal nemen, inclusief practica en stages. Uiteraard is
de opleiding ondanks deze praktische toevoegingen in hoge mate theore-
tisch. Daarom valt te overwegen in hoeverre uitbreiding van de oplei-
ding met een éénjarige stage bij een geschikte instelling in binnen- of
buitenland dient te worden afgerond.

Onderhouden van de verkregen deskundigheid

In het verleden is gebleken dat de door een cursus verkregen deskundig-
heid zeker niet door alle deelnemers lang werd bijgehouden. Zo bleken
de stralingsartsen bij de Universiteiten die een specifieke opleiding
hadden gevolgd reeds vrij snel zo intensief bij bedrijfsgeneeskundige
routine te worden betrokken dat hun specifieke deskundigheid na een
tiental jaren sterk was teruggelopen. Het is duidelijk dat een blij-
vende oriëntatie op het gebied van stralingsrisico's kan worden bevor-
derd door actieve deelname aan onderzoekprogramma's op relevante ter-
reinen. Bovendien is een mogelijkheid tot verdere specialisatie van de
deskundigheid op deelgebieden hierdoor mogelijk. Gedacht wordt aan de
terreinen van: epidemiologie van stralingseffecten, acute beenmergbe-
schadiging en de behandeling daarvan, isotopen toxiciteit, medische
aspecten van de verspreiding van radioactieve stoffen, medische toe-
passing van straling en de beperking ervan, en de wettelijke aspecten
van aanbevelingen en voorschriften op het gebied van de stralingsbe-
scherming. De specifieke opleiding op deze terreinen kan het beste
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plaatsvinden in een relevante functie bij de instellingen met behoefte
aan deskundigen zoals vermeld in paragraaf 2.

Reali see rbaarhe id

Het is allerminst zeker dat thans een voldoende aantal artsen kan wor-
den gevonden die voldoen aan de eisen die men aan een deskundige zal
stellen. Niettenin is het niet juist om deze redenen het ter hand nemen
van de opleiding nog verder uit te Btellen. Thans zijn immers nog des-
kundigen beschikbaar voor deze opleiding.

Organisatievorm van de opleiding

Het Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming is in staat
het organisatorische kader te vormen voor een nieuw te geven opleiding.
In het bijzonder voor wat betreft basiskennis over isotopentechnieken
zal een beroep gedaan worden op medewerking van de zijde van het IRI.
Het ligt voor de hand een programmacommissie in het leven te roepen die
één en ander in detail zal moeten uitwerken.

Financiële consequenties

De kosten van organisatie van de opleiding, zoals het maken van samen-
vattingen en de vergoeding van reiskosten c.q. honoraria van docenten,
maakt dat een cursusgeld van ca. ƒ 3000.— zal moeten worden geheven
van de cursisten. Daarnaast lijkt het nodig dat een aantal cursisten
financiële ondersteuning krijgt tijdens het volgen van de cursus, of
reeds in dienst wordt genomen door een instelling waar hij/zij later te
werk zal worden gesteld. Een detail begroting van deze kosten zal pas
na overleg tussen potentiële werkgevers mogelijk zijn, maar het lijkt
erop dat zeker voer 5 cursisten beurzen van ƒ 60.000,— inclusief so-
ciale lasten- per jaar zullen moeten worden gecreëerd.

Daarnaast is het nodig dat voorzieningen beschikbaar zijn om vervan-
ging van de verouderende deskundigen tijdig mogelijk te mtken. Extra
plaatsen zullen gecreëerd snoeten worden voor de plaatsing van vervan-
gende deskundigen, die pas via normale financiering in dienst genomen
kunnen worden bij pensionering van de huidige functionarissen (dus in
uiterlijk 10 jaar). Dit vereist de mogelijkheid van een langere ter-
mijn financiering van twee of drie personeelsplaatsen ten laste van de
Departementen van Volksgezondheid en/of Sociale Zaken.
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MEDISCH TOEZICHT VOLGENS DE GEWIJZIGDE KERNENERGIEWET

J. Ligteringen

MEDISCH TOEZICHT OF BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG?

Algemene inleiding

In beginsel hebben alle werknemers recht op bedrijfsgezondheidszorg.
Een uitgangspunt dient daarbij te zijn dat de verleende zorg gelijk
is qua doelstelling, taak, uitgangspunten, werkwijze en positie t.a.v.
de onderneming en in de totaliteit van de gezondheidszorg. De huidige
bedrijfsgezondheidszorg in Nederland kent echter nog steeds verschil-
len in de verleende zorg.

Enkele omstandigheden die deze verschillen in de hand werken of in
stand houden zijn:
- het tekort aan opgeleide bedrijfsartsen
- de beperkte werkingssfeer van de wettelijke bepalingen inzake de ver-

plichting voor het bedrijfsleven om erkende bedrijfsgezondheidsdien-
sten aan zich te verbinden die geleid worden door een opgeleide be-
drijfsarts.

- het ontbreken van een nationaal instituut voor bedrijfsgezondheids-
zorg.

- de te beperkte capaciteit voor wetenschappelijk onderzoek op bet ge-
bied van bedrijfsgezondheidszorg.

- de te beperkte activiteit binnen de bedrijfsgezondheidszorg die de
verdere ontwikkeling van deze zorg bevorderen.

- de geringe aandacht in de gezondheidszorg voor de bedrijfsgezondheids-
zorg.

Het is duidelijk dat de infrastructuur nog gebreken toont. Een goede in-
frastructuur is een onmisbare voorwaarde voor een uniforme evenwichtige
ontwikkeling en uitbouw van de bedrijfsgezondheidszorg. De optimalise-
ring van de infrastructuur zal met voortvarendheid ter hand moeten wor-
den genomen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen beroepsbeoefenaren
zoals bedrijfsartsen, bedrijfshygiënisten, bedrijfsverpleegkundigen en
de sociale partners en instituten en de overheid. Tenslotte is het ten-
minste nuttig zo niet noodzakelijk dat de bedrijfsgezondheidszorg van-
uit één wet wordt geregeld.

In dit symposium gaat het uidrukkelijk over een onderdeel van be-
drijfsgezondheidszorg dat geregeld is in een aparte wet met name de
Kernenergiewet. Voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfsgezondheids-
zorg lijkt dit in principe ongewenst.

Het is dan ook van belang na te gaan in welke opzichten het medisch
toezicht, zoals dat is geregeld in het Toestellen besluit en het Radio-
actieve stoffen besluit op basis van de Kernenergiewet, verschilt van
de zorg voor de gezondheid zoals die in de Arbeidsomstandighedenwet is
bedoeld.

Bedrijfsgezondheidszorg overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet

De bedrijfsgezondheidszorg zoals deze in de Arbeidsomstandighedenwet
is bedoeld, vormt een onderdeel van de gezondheidszorg. Dit deel houdt
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zich bezig met de relatie mens-arbeid respectievelijk arbeidsmilieu in
zoverre in die relatie de gezondheid kan worden beïnvloed (bedreigd).

De bedrijfsgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid te bescher-
men resp. te bevorderen. De primaire preventie staat daarbij voorop.
De bedrijfsgezondheidsdienst heeft tot taak de werkgever en de werkne-
mers, de ondernemingsraad te adviseren, bijstand te verlenen en met hen
samen te werken. Deskundigen, artsen en anderen, die werkzaam zijn in
de bedrijfsgezondheidsdienst oefenen hun taak uit met behoud van hun
zelfstandig oordeel op het terrein van hun deskundigheid en onafhanke-
lijkheid ten opzichte van de leiding van de onderneming die wordt ver-
zorgd. De wet schrijft een planmatige aanpak van de gezondheidsproble-
men in de onderneming voor. De bedrijfsgezondheidsdienst is verplicht
om de bedrijfsleiding en werknemers daarbij te adviseren en te helpen.
Het behoort voorts tot de taak van de bedrijfsgezondheidsdienst om het
uitgevoerde beleid periodiek te evalueren (o.m. door een jaarverslag).

De bedrijfsgezondheidsdienst voert een aantal taken uit die onder-
ling samenhangen en zich uitstrekken tot alle in de onderneming voor-
komende gezondheidsproblemen. De uitvoering van de bedrijfsgezondheids-
zorg vergt een multidisciplinaire aanpak. De Arbeidsomstandighedenwet
beoogt een integrale, multidisciplinaire aanpak van de gezondheidspro-
blematiek in de onderneming.

Het medisch toezicht volgens de gewijzigde Kernenergiewet
(Radio-actieve stoffen besluit; Toestellen besluit).

De besluiten richten zich op de gezondheidsbescherming en de bevorde-
ring van de veiligheid bij de omgang met radio-actieve stoffen en toe-
stellen die ioniserende stralen uitzenden. De besluiten bevatten o.m.
bepalingen inzake het medisch toezicht. Vastgelegd is hetgeen het me-
disch toezicht tenminste moet omvatten. Op zich bestaan met betrekking
tot de medische onderzoeken in het kader van het medisch toezicht geen
beperkingen in zoverre het de gezondheidsbescherming betreft ten aan-
zien van de agentia die in die besluiten zijn genoemd.

In vergelijking met de bedrijfsgezondheidszorg volgens de Arbeids-
omstandighedenwet vallen duidelijke verschillen op. Zo bevatten de be-
sluiten geen regelingen inzake
- een integrale gezondheidkundige benadering
- een planmatige aanpak in overleg met de ondernemingsleiding en de
werknemers

- een verplichting voor de bedrijfsgezondheidsdienst tot advisering
en het verlenen van bijstand en het samenwerken met de ondernemings-
leiding, de ondernemingsraad, de commissie voor veiligheid en gezond-
heid

- een verplichting tot het maken van een jaarverslag
- een expliciete taak ten aanzien van voorlichting
- enz. enz.

Deze discrepantie moet mijns inziens een reëel probleem vormen voor de
arts bij de zorgverlening. Want kan met betrekking tot het medisch toe-
zicht op grond van de genoemde besluiten nog wel gesproken worden van
gezondheidszorg? Immers de werkgever is slechts verplicht het medisch
toezicht te regelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de wet
verplicht hem niet daarbij tevens aandacht te schenken aan andere pro-
blemen, zoals: lawaai, toxische stoffen, trillingen, klimaatsomstan-
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digheden, zwaarte van bet werk, ergonomische problemen, stress enz.;
tenzij de onderneming op grond van de Veiligheidswet verplicht is om
een erkende bedrijfsgezondheidsdienst aan zich te verbinden.

Vanwege het belang dat een goede bedrijfsgezondheidszorg wordt ont-
wikkeld lijkt het wenselijk dat het medisch toezicht op basis van ge-
noemde besluiten zo snel mogelijk wordt omgezet in een adequate bedrijfs-
gezondheidszorg, d.w.z. in al die situaties waar dit nog niet het geval
is.

Registratie

In de besluiten wordt een zeker accent gelegd op de registratie van de
ontvangen doses en de medische dossiervorming. Register en dossiers
moeten tot dertig jaar na beëindiging van het dienstverband of de bloot-
stelling bewaard worden. Het medisch dossier moet tenminste omvatten:
- de uitslagen van de medische onderzoeken
- de beschrijving van de verrichte werkzaamheden
- een overzicht van de persoonlijk ontvangen doses.

Ven de erkende arts zal niet verwacht worden, dat hij/zij op basis van
deze gegevens het uitgevoerde gezondheidsbeschermend beleid zal evalu-
eren. Dat lijkt bij de huidige lage blootstellingsniveaus en het betrek-
kelijk kleine aantal geëxponeerde werknemers onmogelijk (Taylor '81,
Stieve '79, NRC, EPA, U.S. Nucl. Regul. Comm.). Overigens stelde het
WHO techn. report Ser 1960 No. 196 "Medical supervision in radiation
work" nog: "the occup. health record" is van bijzondere waarde met het
oog op de ontwikkeling van beschermende maatregelen.

Het is nuttig vast te stellen voor welk doel gegevens verzameld zou-
den moeten worden zowel individueel als collectief en welke gegevens
daarvoor nodig zijn en hoe deze het best verwerkt kunnen worden. In het
individuele vlak valt te denken aan het verzamelen van gegevens met het
oog op:

- het aanstellingsonderzoek (met als doel gezondheidsbescherming inclu-
sief van het nageslacht en veiligheidsbevordering)

- het kunnen beschikken over basisgegevens die vergeleken kunnen worden
met de resultaten van onderzoek bijv. uitgevoerd vanwege een overma-
tige blootstelling; het regelmatig volgen van de gezondheidstoestand
kan in dit kader van belang zijn

- de medische en gezondheidkundige begeleiding van werknemers; het is
uiteraard van belang dat de bedrijfsarts geconsulteerd wordt en/ot
geïnformeerd wordt door de werknemer of diens huisarts bijv. bij het
plannen van een zwangerschap, voorschrijven van bepaalde medicatie,
het optreden van ziekten m.n. chronische aandoeningen, wanneer uit-
voerig radiologisch onderzoek moet plaatsvinden, bij werkhervatting
na ongeval of ziekte enz.

- het verkrijgen van inzicht in de potentiële en reële gezondheidsrisi-
co's en ongevalsrisico's ten gevolge van werkzaamheden en omstandig-
heden op de arbeidsplaats.

In het collectieve vlak .lijkt vooral van belang het verkrijgen van een
goed inzicht in de ontvangen doses en de factoren die daarop van in-
vloed waren. Het gaat er immers om de risico-veroorzakende situaties
te kennen en de risico's te minimaliseren.

Dit overziende vergt bet verzamelen van gegevens en het verwerken
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daarvan een multidisciplinaire aanpak van de bedrijfsarts, de stralings-
deskundige, (de bedrijfshygiënist), technicus, statisticus e.d. Wat de
bewaring van de gegevens betreft valt een centrale gecomputeriseerde
registratie ernstig te overwegen, ook wat betreft de medische dossiers.

Enkele vragen in het kader van de uitvoering van de besluiten voor ver-
dere discussie

Voor welke werknemers is medisch toezicht gewenst?

Overeenkomstig de bepalingen van het Veiligheidsbesluit Ioniserende
Straling (VBIS) op basis van de Veiligheidswet 1934 staan thans onge-
veer 20.000 personen onder medisch toezicht. De nieuwe besluiten op
grond van de Kernenergiewet verplichten tot een medisch toezicht door
een erkend arts voor een veel beperkter groep. Ter discussie staat welk
beleid op gezondheidkundige en wellicht ook psychologische gronden raad-
zaam is. Dus voor welke werknemers is medisch toezicht gewenst? Bet kan
daarbij van belang zijn zowel te letten op de uitwendig bepaalde risi-
co's, als risico's die samenhangen met persoonlijke kenmerken (risico-
groepen) .

Wanneer is voortgezet medisch toezicht geïndiceerd?

De nieuwe besluiten bieden de mogelijkheid om het medisch toezicht
voort te zetten indien een bepaalde dosis ontvangen is, zolang dit uit
medische en gezondheidskundige overwegingen nuttig wordt geacht. Maar
wanneer is zo'n voortgezet medisch toezicht geïndiceerd en gedurende
welke tijd?

Welke criteria (richtlijnen) zijn aan te geven voor afkeuring en werk-

onderbreking?

In verband met het bevorderen van gelijkheid van zorg is het wenselijk
dat er duidelijk criteria zijn voor afkeuring en werkonderbreking. In
dit verband lijkt het gewenst vast te doen stellen welk risico daarbij
aanvaardbaar geacht mag worden, waarbij zich dan tevens de vraag voor-
doet hoe goed kunnen risico's worden ingeschat? Hoe vindt afweging
plaats ten opzichte van niet gezondheidkundige factoren (werkgelegen-
heid)?

Welke gedragslijn zou gevolgd moeten worden voor tewerkstelling in de

vruchtbare levensfase? (zie bijlagen 2, 3 en 4)

Moeten vrouwen en mannen ter bescherming van het nageslacht in deze
levensfase gadviseerd worden of uitgesloten worden om bepaalde werk-
zaamheden te verrichten die een verhoogd blootstellingsrisico met zich
•eedragen?

Wanneer is zwangerschapsonderbreking geïndiceerd?

Is bet van belang richtlijnen op te stellen voor aanvullend onderzoek
ïn'gevaïïen van overmatige blootstelling aan'üïtwêndïge stralen of
besmetting?
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Bijlage 1

Stralingsdosis

Nederland 1976

radiologische werkers

18.500 badge-dragers

+ 17.000 :
800 :
600 :
13 :

Nederland:

< 0,

0,
1,

> 5

5 rem
5 - 1 , 5 rem
5 - 5 rem
rem

> 0,5 rem

1976 : 7,6% van de badgedragers
1978 : 5,6% van de badgedragers
1979 : 0,5% van de badgedragers
1980 : 3,8% van de badgedragers

In 1980 bijna 24.000 badgedragers.

U.S.A. 1975

De gemiddelde jaardosis van 1.260.000 werknemers, die een
meetbare dosis ontvingen was: 0,34 rem.

U.S.A. 1977

Van 100.000 werknemers, werkzaam in kerncentrales, industr. radiogra-
fie, olie-industrie en -transport
ontving:

85% < 1 rem per jaar
95% < 2 rem per jaar
< 0,5%: 5 rem

Gemiddelde jaardosis 0,65 rem (berekend over meetbare dosis).
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Bijlage 2

U.S.A. : National Council on Radiation Protection '77
report No. 53, maart 1977

Advies : houdt de dosis voor het embryo/foet
beneden een 0,5 rem (totale duur zw.sch.)

Advies : stel vrouwen, die zwanger kunnen zijn of worden,
niet zodanig te werk dat zij in korte tijd een
0,5 rem kunnen ontvangen.

Advies werd overgenomen door U.S. Nuclear Regulatory Commission.
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Bestraling van gonaden

Auteur
jaar van
publicatie

S.M.B. Hill
Trans. Soc.
Occup.('7O)
20, 28-30

R.H. Hole
The Brit.J.
of Radiology
•79, vol.52,
89-101

A. Luz
L. Rauseb
Strahlen-
schutzkurs
Verlag Hilde-
gard Hoffmann
•79

K.R. Trott
Strahlen-
schutzkurs
Verlag Hilde-
gard Hoffmann
'79

Regulatory
guide 1981
van de U.S.
Nuclear Re-
gulatory
Commission

testes

>25 rem veroorzaakt geduren-
de 7-9 weken abnormaal sper-
ma

T.g.v. een éénmalige bestra-
ling tot 600 cGy (rad) ont-
staat geen steriliteit;
t.g.v. gefractioneerde be-
straling indien:
> 35 cGy is ontvangen treedt
tijdelijk aspermie op
> 200 cGy is ontvangen
treedt permanent aspermie op

T.g.v. een stralenbelasting
rond de toegestanóe maxima
treedt waarschijnlijk al een
effect op van de spermatogo-
nieën.
Indien > 300 rem is ontvan-
gen ontstaat steriliteit

Als een dosis van 100 rad
is ontvangen duurt het her-
stel van de spermatogenese
maanden.

T.g.v. 20 rem is ex* een tij-
delijke vermindering van het
aantal spermatozoën;
500-800 rem veroorzaakt std-
riliteit.

ovaria

Indien 400 cGy
is ontvangen
treedt bij 30%
steriliteit op
is de £ >40 jr,
dan treedt bij
allen sterili-
teit op.

Indien 150-300
rem is ontvan-
gen ontstaat
tijdelijk ste-
riliteit en in-
dien 300-900
rem is ontvan-
gen per man.
steriliteit.

indicatie voor
anti concept i e

gedurende 3
maanden

Na bestraling
van de gona-
den moet de o
ten minste 10
maanden en de
o* 4 maanden
anti-concep-
tie toepassen.
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Bestraling gedurende zwangerschap

Auteur
public.

M.Tubiana
Bull.d.
Cancer '79,
vol.66,nr 2

R.M. Hole
The Brit.
J.of Radiol-
ogy '79, vol
52, .ir 614,
89-101

F.E.Stieve
Der Inter-
nist '78,
19,299-303

K.R.Trott
Strahlen-
schutzkurs
Verlag Hil-
degard Hoff-
iiann '79

Abortus, misvormingen, ontwik-
kelings-, groeistoornissen

Indien > 15 rad. is ontvangen
neemt het risico op misvor-
ming toe (15-25 rad: licht
verhoogd risico)

Gedurende de Ie 4 maanden van
de zwangerschap is het risico
per ontvangen rad 0-1 : 1000
(misvorm, en kanker tesamen)
10-day-rule: gedurende 10 da-
gen vóór de menstruatie géén
stralenbelasting.

Tot de 8e dag van de zwanger-
schap: kans op abortus. Het
risico is al verhoogd bij een
relatief geringe dosis.
T.g.v. 200 rad. treedt bij
80% vruchtdood op.

kanker van
het nage-
slacht

1 : 2000
t.g.v.
2 rad

Van de 8e tot 50e dag van de
zwangerschap: per ontvangen j
rad treedt bij een 0,5% mis- ;
vorm. op
(vanaf 5 rad aantoonbaar) ;
Vanaf de 50e dag van de
zwangerschap: enige stralen-
resistentie treedt op. Bij :

300-400 rad treedt bij 50% !
groeistoorn., tumoren op.

Tot 10e dag van de zwanger- |
schap: vanaf 10 rad abortus
2e t/m 6e week van de zwan-
gerschap: Indien 5- 100 rad
is ontvangen kans op micro-
cephalie (al of niet met
geest.achterstand).
Als een kleinere dosis dan
50 rad is ontvangen is een
risicoschatting onmogelijk.
Echter als een lineaire do-
sis-effect relatie wordt
aangenomen dan is bij 15-20
rad het risico 2* het "na-
tuurlijke" risico.
foeiale periode: kans op
een vertraagde ontwikk.
vooral van de hersenen.

Kans op leu-
kemie toege-
nomen in de
kinderjaren.

Indicatie voor
zwangerschaps-
onderbreking

Wanneer
> 20 rad is
ontvangen

Vanaf een ont-
vangen dosis
van 5-20 rad
overwegen.
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HET RADIOACTIEVE-STOFFENBESLUIT EN HET TOESTELLENBESLUIT KERNENERGIEWET

L. Vlaskamp

Nadere toelichting

Basis voor wetgeving zijn de reeds besproken ICRP-aanbevelingen. Deze
brengen geen verplichting met zich nee om iets te doen of te laten.
Het doorwerken van de ICRP-aanbevelingen in een stelsel van wel verplicht
te volgen regels gaat voor de landen van de EEG via Euratom. Deze organi-
satie stelt o.m. de richtlijn op tot vaststelling van basisnormen voor
de bescherming van de gezondheid van de bevolking en van de werknemers
tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren, de z.g. Euratom-
basisnormen. Lidstaten van de EEG zijn verplicht om hun wetgeving in
overeenstemming te brengen met deze basisnormen.

Hoewel formeel de Veiligheidswet met het Veiligheidsbesluit Ionise-
rende Stralen nog van kracht zijn en de nieuwe besluiten nog niet
(waarin de Euratom basisnormen van 1976 alsmede het bovengenoemde VBIS
zijn verwerkt) ga ik er van uit dat dit binnenkort zal geschieden en
dat u dus alleen met de nieuwe situatie vertrouwd hoeft te zijn.

Ter zijner tijd zullen dan de inmiddels alweer verschenen Euratom-
basisnormen van 1980 in de nationale wetgeving worden opgenomen. Dit
maakt geen groot verschil voor de medische paragraaf.

De belangrijkste "medische" bepalingen van het nieuwe Radioactieve-
stoffenbesluit (de bepalingen van het Toestellenbesluit zijn analoog)
staan vermeld In bijlage 2. In verband met de verschillen in bescher-
mende maatregelen van toepassing op personeel, verkerend onder ver-
schillende werkomstandigheden, moeten de werkers worden ingedeeld in
categorieën. Een globale indeling staat vermeld in bijlage 4. Deze in-
deling is gebaseerd op Euratom-richtlijnen (bijlage 3).

Verder valt nog op in het nieuwe Radioactieve-stoffenbesluit dat
- weliswaar niet consequent! - nieuwe eenheden worden gebruikt. Voor de
duidelijkheid zijn daarom in bijlage 1 de belangrijkste nieuwe eenheden
met omrekening vermeld. De oude eenheden mogen overigens nog worden ge-
bruikt tot eind 1985.

Verwezen wordt naar:

Het Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet. Staatsblad, jaargang

1981, 564

Het Toestellenbesluit Kernenergiewet. Staatsblad, jaargang 1981, 565
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Bijlage 1

Nieuwe eenheden (verplicht vanaf 31 december 1985) die in nieuwe RASB

en TB worden gebruikt.

factor prefix symbool

109 giga G

106 mega M

10 3 kilo k

10"3 milli m
-6

10 micro y
_9

10 nano n
-12

10 pico p

Activiteit was curie (Ci) nu bequerel (Bq)

1 Bq is 1 desintegratie per seconde

dus: 1 Ci = 3,7 x 10 1 0 Bq

= 37 GBq

Geabsorbeerde dosis was rad nu gray (Gy)

1 Gy = 100 rads

en omgekeerd: 1 rad - 0,01 Gy of 10 mGy

Dosisequivalent was rem nu sievert (Sv)

1 Sv = 100 rem

en omgekeerd: 1 rem = 0,01 Sv of 10 mSv

dus bijv. 0,5 rem is nu 5 mSv.
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Bijlage 2

Verkort overzicht van de nieuwe bepalingen t.a.v. het medisch toezicht
(uit de wetsartikelen en de Memorie van Toelichting) in het nieuwe
Radioactieve-stoffanbeslutt van de Kernenergiewet

Art. 25 d, De werkgever is verplicht om een door de Min. van SoZa
erkende arts te belasten met het medisch toezicht van
werknemers, die meer dan 1/13 van de aanvaarde jaar-
lijkse maximum doses kunnen ottvangen.
De Minister kan aan de erkenning voorwaarden verbinden
en deze ten alle tijde wijzigen.

M.v.T. De erkende arts is verantwoordelijk voor de juiste wijze
van uitvoering van de te verrichten onderzoeken.

lid 2 Het medisch toezicht wordt voortgezet na de beëindiging
van de "radiologische" werkzaamheden, indien de ontvan-
gen dosis groter is dan 3/10 van de aanvaarde maxima.
Het toezicht wordt zolang voortgezet als de erkende arts
in het belang (uit gezondheidsoogpunt) acht van de be-
trokkene .

lid 3 De werkgever is verplicht aan de erkende arts alle nodige
inlichtingen te verstrekken, die nodig zijn om een inzicht
te krijgen in de gezondheidstoestand én_ om zich een oor-
deel te vormen over de arbeidsomstandigheden, zover deze
van invloed kunnen zijn op de gezondheid.

Art. 25 e, De werkgever moet er zorg voor dragen dat een keuring
lid 2 plaatsvindt vóórdat met de "radiologische" werkzaamheden

wordt aangevangen (dus in de praktijk vóór de aanstel-
ling in de functie).
De keuring wordt uitgevoerd door of onder toezicht van
de erkende arts.
De erkende arts verklaart of blootstelling aan ionise-
rende straling toelaatbaar is en welke beperkingen even-
tueel in acht aoeten worden genomen.
De werkgever moet er zorg voor dragen dat alleen goedge-
keurden (al of niet met beperking) de "radiologische"
werkzaamheden verrichten.
De werkgever is verplicht er voor te zorgen dat de beper-
kingen in acht worden genomen.

Art. 25 f, Bij onder medisch toezicht gestelde werknemers vindt zo
lid 1 dikwijls geneeskundig onderzoek plaats als de erkende

arts nodig acht.
Indien een werknemer ^en dosis kan ontvangen, die groter
is dan 3/10 van de aanvaarde maximum dosis, dan wordt
hij/zij tenminste lx per jaar onderzocht.

lid 2 Geneeskundig onderzoek moet plaatsvinden als een bijzon-
der voorval plaatsvindt (maximum aanvaarde blootstelling



- 73 -

is overschreden).

lid 3 Geneeskundig onderzoek moet plaatsvinden bij het beëindigen
van de "radiologische" werkzaamheden, indien daarbij meer
dan 1/10 van de aanvaarde maximum dosis kan zijn ontvangen.
In de praktijk: alle onder medisch toezicht gestelde werk-
nemers .

lid 4 In het kader van medisch toezicht na de beëindiging van de
"radiologische" werkzaamheden, dus in gevallen die een gro-
tere dosis dan 3/10 van de aanvaarde maximum ontvingen,
vindt zo dikwijls geneeskundig onderzoek plaats als de er-
kende arts nodig acht.

lid 5 Aanvullende onderzoeken moeten plaatsvinden als de erkende
arts dat nodig acht.

lid 6 De werknemers zijn verplicht om zich aan de geneeskundige
onderzoeken te onderwerpen.

Art. 25 g, De erkende arts deelt de uitslag van een geneeskundig onder-
zoek (a.o., p.g.o., bij een voorval, bij en na beëindiging
van de radiologische werkzaamheden) onverwijld, schrifte-
lijk mee aan de werkgever en de onderzochte. Mag de werk-
nemer op grond van de uitslag geen "radiologische" werkzaam-
heden verrichten of met inachtneming van beperkingen, dan
aoet de werkgever dit schriftelijk melden aan het Districts-
hoofd van de Arbeidsinspectie.

lid 2 De onderzochte heeft het recht om binnen 14 dagen een ver-
zoek te richten tot de Min. van SoZa/EZ om heronderzoek. De
Minister deelt het resultaat van dit onderzoek schriftelijk
mee aan de onderzochte, de werkgever, het districtshoofd.
Tegen de beslissing op grond van de herkeuring kan betrok-
kene AROB-beroep aantekenen (Raad van State).

lid 3 De werkgever moet er voor zorgdragen dat een medisch dos-
sier wordt bijgehouden van iedere werknemer, die onder me-
disch toezicht staat.
Het dossier moet tenminste bevatten:
- de uitslagen van de medische onderzoeken

(inclusief de herkeuringen)
- de aard van de verrichte werkzaamheden
- een overzicht van de persoonlijk ontvangen dosis inclu-

sief de ontvangen doses t.g.v. noodbestralingen, toeval-
lige bestraling.

Het medisch dossier moet tenminste 30 jaar na het laatste
onderzoek bewaard worden.

Art. 32 a De erkende arts, die met het medisch toezicht is belast,
moet onmiddellijk worden gewaarschuwd als zich daadwerke-
lijk een overmatige uitwendige bestraling heeft voorgedaan.

Art. 32 b Aan werknemers, die meer dan 1/10 van de aanvaarde max.
lid 1 jaardosis kunnen ontvangen moeten door de werkgever per-
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soonlijke controle middelen ter beschikking worden gesteld,
vanwege een door de Min. van SoZa erkende instelling of on-
derneming. Aan de hand van deze niddelea wordt periodiek
bepaald aan welke doses de werknemers zijn blootgesteld ge-
weest.

lid 2 De werkgever moet er voor zorgen dat de werknemers de mid-
delen dragen en de middelen regelmatig ter controle naar de
erkende instellingen worden gezonden.

Art. 32 b, Het districtsboofd kan ontheffing verlenen ten aanzien van
lid 3 lid 1 en 2.

Art. 41 a, De werkgever moet jaarlijks in januari opgave verstrekken
lid 1 van :

de naam, de geboortedatum, het geslacht, het adres, van
werknemers, die beroepshalve "radiologische" werkzaamheden
verrichten (= werknemers, die meer dan 1/10 van de aanvaar-
de max. jaardosis kunnen ontvangen).

idem voor leerlingen en studerenden, die zich voorbereiden
op beroepsmatige radiologische werkzaamheden.

Andere leerlingen en studerenden, die blootgesteld kunnen
worden aan ioniserende straling.

Art. 41 a, De werkgever is verplicht van elke werknemer die blootge-
lid 2 steld kan worden aan een dosis van meer dan 0,1 van de aan-

vaarde max. jaardosis een register bij te houden van de
persoonlijk ontvangen doses.
De werkgever moet er voor zorgen dat het register tenminste
30 jaar wordt bewaard.

Memorie van Toelichting op de wijziging van het Radioactieve-stoffenbe-
sluit (stbl. 501) pag. 15 onderaan en pag. 16 bovenaan:

De onder medisch toezicht staande werknemers worden inge-
deeld in:
Cat. 1 - werknemers die meer dan 1/10, maar minder dan 3/10
van vastgestelde maxima kunnen ontvangen.
Cat. 2 - werknemers, die. meer dan 3/10 van de g.noemde maxi-
ma kunnen ontvangen.
De indeling In de categ. zal per bedrijf of instelling door
de deskundige en de erkende arte geschieden.
Deze indeling zal de instemming behoeven van het districts-
hoofd van de Arbeidsinspectie.
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Bijlage 3

Nr.L 187/44 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 12.7.76

BIJLAGE IV

Inrichtingen en fabrieken als bedoeld in artikel 16, sub a), tweede
alinea

1. Inrichtingen en fabrieken met reactors en kritische opstellingen,

2. Inrichtingen en fabrieken met versnellers en röntgenstralengene-
rators,

3. Inrichtingen en fabrieken met ingekapselde bronnen die worden ge-
bruikt voor radiotherapie en voor gammagrafie, en industriële be-
stralingsapparaten,

4. Industriële installaties waar thorium en natuurlijk of verrijkt
uranium worden bewerkt:

- fabrieken voor uraniumraffinage,

- fabrieken voor ertsconcentratie,

5. Fabrieken voor de vervaardiging van splijtstofelementen,

6. Fabrieken voor het opwerken van splijtstof,

7. Uranium- en thoriummijnen,

8 Fabrieken voor behandeling van radioactieve afval en opslagplaatsen,

9. Laboratoria en fabrieken met hoge activiteit.

(lijst met inrichtingen waarin werkers van categorie 2 kunnen voorko-
men volgens Euratom. Zie voor nadere uitwerking bijlage 4.).
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Bijlage 4 (uitwerking van bet gestelde in bijlage 3)

Gi-Obale indeling van werknemers In categorieën 1 en 2 voor Nederland
uitgaande van een in de Euratom-basisnormen vermelde lijst van inrich-
tingen, waarin normaliter werkers van categorie 2 zullen voorkomen

ad 1. kerncentrales en researchreactoren
gecontroleerd gebied 0,75 nR/hr (2000 hr)

2,5 mR/hr is alleen betreedbaar na toestemming,

ad 2. in geval van bunkers personeel maximaal categorie 1.

ad 3. radiotherapie: categorie 2 (excl. automatische after-loading)
gammagrafie in open veld: categorie 2: in geval van bunkers
maximaal categorie 1.

ad 4. alleen Almelo (UCN)

5, 6 en 7. niet in Nederland.

ad 9. A-, en B-laboratoria: categorie 2
C-laboratoria: categorie 1
D-laboratoria: niet categorie 2 noch 1.
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BEGRIPPEN EN EENHEDEN

Röntgenstraling en gamma-straling zijn electromagnetische stralingen met
een groot doordringend vermogen.

alfa— en beta-straling en neutronen zijn corpusculaire (deeltjes)stralin-
gen.

alfa-straling = een stroom van (zich snel voortbewegende) alfa-deeltjes,
de kernen van helium-atomen; positief geladen; sterk ioniserend (des-
tructief) , maar met slechts gering doordringend vermogen (enkele cm
in lucht, minder dan 0.1 mm in weefsel).

beta-straling = een stroom van (zich snel voortbewegende) elektronen;
over het algemeen negatief geladen (er zijn ook positronen); geringer
ioniserend vermogen dan alfa-straling, een wat groter doordringend
vermogen (hoewel zelden meer dan één of enkele cm in weefsel).

neutronen = geen elektrische lading; zeer groot doordringend vermogen;
neutronen geven geen primaire ionisatie, ionisatie wordt alleen indi-
rect veroorzaakt door de bij botsingen met atomen vrijkomende secun-
daire ioniserende straling.

curie (Ci) = maat voor de hoeveelheid radioactiviteit, namelijk die hoe-
veelheid van een radioactieve stof waarin per seconde 3.7*io10 atomen
onder afgifte van ioniserende straling uiteenvallen (desintegreren).
Komt overeen met de activiteit van 1 gram radium. In de praktijk
werkt men veelal met millicuries (mCi) of microcuries (yCi). Een
nieuwe eenheid hiervoor is de becquerel (bq), 1 bq=l desintegratie
per seconde (is ongeveer gelijk aan 27.10 1 2(Ci).

rb'ntgen (R) = eenheid van bestralingsdosis voor röntgen- of gamma-stra-
ling, gebaseerd op het vermogen om in lucht (of weefsel) ionisatie
van de atomen teweeg te brengen. De definitie van de röntgen heeft
betrekking op de ionisatie van lucht (1 R=2.58*10~'*C.Kg~1). In de
praktijk wordt ook veel het begrip milliröntgen (mR) gebruikt.

rad ('röntgen absorbed dose') = eenheid voor de geabsorbeerde stralings-
dosis, betrokken op de per gram van het absorberend materiaal geab-
sorbeerde hoeveelheid energie (1 rad komt overeen met 0.01 J.Kg ^,
in elk medium). De rad kan gebruikt worden als eenheid voor diverse
soorten ioniserende straling, terwijl de röntgen alleen bruikbaar
is voor röntgen- of gammastraling. Een nieuwe eenheid is de Gray (Gy);
1 Gy = 1 J.Kg"1 (=100 rad).

rem ('rad equivalent man') = een maat voor de geabsorbeerde stralings-
dosis, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende biolo-
gische uitwerking van de diverse soorten ioniserende straling. Zo
komt men tot 'equivalente doses' voor verschillende stralingssoor-
ten. Doses uitgedrukt in rem kan men sommeren. Voor röntgenstraling,
gammastraling en elektronen kunnen rad en rem veelal worden gelijk-
gesteld. In de praktijk worden ook veel de begrippen millirad (mrad)
en millirem (mrem) gebruikt. Een nieuwe eenheid is de Sievert (Sv);
1 Sv = 1 J.Kg"1 (=100 rem).

kaaliteitsfaator, geeft een vergelijking in verband met het verschil in
biologische uitwerking van de diverse soorten ioniserende straling.
Zware deeltjes als neutronen geven voor een zelfde dosiseenheid een
grotere biologische schade dan röntgen- of gamma-straling en beta-
straling. In het algemeen kan gesteld worden dat de 'equivalente do-
sis' in rem gelijk is aan de geabsorbeerde dosis in rad vermenigvul-
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digd met de kwaliteitsfactor. Veelal wordt voor gamma- en röntgen-
straling een kwaliteitsfactor 1 aangenomen, voor beta-straling mees-
tal ook, terwijl deze factor voor alfa-straling en voor neutronen
veel hoger ligt (20 resp. 10).

doseringssnelheid = de bestralingsdosis per tijdseenheid (bij voorbeeld
mR/uur); geeft een indruk van de totaal te verwachten dosis. Doch ook
wordt hieronder wel verstaan de verdeling van de geabsorbeerde dosis
(rad of rem) over de tijd; het te verwachten effect hangt niet alleen
samen met de totale dosis geabsorbeerde energie, maar ook met het
tijdsbestek waarin de geabsorbeerde hoeveelheid energie werd toege-
diend.

halveringstijd = de tijd waarin van een bepaalde hoeveelheid van een
radioactieve isotoop de helft der atomen uiteenvalt; een maat voor
het radioactieve verval van de isotoop. Loopt voor de diverse isoto-
pen uiteen van een onderdeel van een seconde tot vele jaren. Naast
deze fysische halveringstijd werkt men ook met een biologische hal-
veringstijd, namelijk de tijd waarin van de oorspronkelijk in het li-
chaam opgenomen hoeveelheid van een (al dan niet radioactieve) iso-
toop de helft is uitgescheiden, en een effectieve halveringstijd be-
rustend op de vermindering van de activiteit van een opgenomen radio-
actieve isotoop ten gevolge van zowel het radiologisch verval als de
biologische eliminering.



"Oimde" en SI-Eenheden in stralingbeschermingsprogramma's

Fysische
grootheid

Expositie

Geadsor-
beerde
dosis

Dosis
equiva-
lent

Activi-
teit

"Oude" Eenheden

Naam

Ró'nt-
gen

rad

rem

curie

Symbool

R

rad

rem

Ci

Definitie

IR = 2.58*10"'*
C kg"1 van
lucht

1 rad=0.01 J kg"1

in elk medium

., 0.01T. _11 rem = — — J kg
VB

van straling met
een kwaliteits-
factor Q

1 Ci=3.7xlo10s" l

SI eenheden

Naam

gray

sievert

becquerel

Symbool

Cy

Sv

Bq

Definitie

1 Gy=l J kg"1

in elk medium

1 Sv=| J kg"1

van straling
met een kwali-
teitsfactor Q.

1 Bq = 1 s"1

i

Opmerkingen

Heeft alleen betrekking op
gamma straling beneden 3
MeV. Geen SI eenheid.

Medium dient altijd ver-
meld te worden: indien niet
vermeld, dan wordt aangeno-
men dat het uit zacht weef-
sel bestaat.
1 rad = 10 mGy; 1 mrad = 10
yGy; 1 Gy = 100 rad; 1 mGy
=0.1 rad.

Een gewogen geabsorbeerde
dosis; alleen gebruikt bij
stralingbescherming. De kwa-
liteitsfactor Q hangt af
van de straling en kan waar-
den hebben tussen 1 en 20.

1 Ci=37 G Bq; 1 uCi=37 k Bq.
1 Bq=27 p Ci; 1 MBq=27 pCi.

Ontleend aan:
Central Electricity Generating Board.
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