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SAMENVATTING 

De commissie heeft de adviesaanvrage als volgt geïnterpre

teerd : 

In hoeverre geven het UNSCEAR-77-rapport en de sindsdien 

verschenen literatuur, met name het BEIR-80-rapport en het 

UNSCEAR-82-rapport, een wetenschappelijke ondersteuning 

voor de risicofactoren zoals opgenomen in ICRP-26, op grond 

waarvan de ICRP nieuwe aanbevelingen in de vorm van weeg

factoren per orgaan heeft gedaan. 

De commissie heeft zich niet tot in details verdiept in de 

wijze waarop deze weegfactoren zijn vastgesteld. Ook is 

geen aandacht besteed aan andere overwegingen uit ICRP-26, 

aangezien de Gezondheidsraad over deze problematiek reeds 

een advies heeft uitgebracht. 

Voor zover mogelijk heeft de commissie de vraagstelling 

toegepast op de Nederlandse situatie. 

De inhoud van het hier gepresenteerde rapport is als volgt: 

Hoofdstuk I bevat definities en verklaringen van de in dit 

advies gebruikte termen. 

In hoofdstuk II wordt de aard en orootte van de bronnen van 

ioniserende straling in de wereld en in het bijzonder in 

Nederland vermeld. Daarbij is een schatting gegeven van het 

gemiddelde totale jaarlijkse dosisequivalent voor de we

reldbevolking, de Nederlandse bevolking en de Nederlandse 

radiologische werkers. De Nederlandse situatie blijkt niet 

wezenlijk af te wijken van die in andere geïndustriali

seerde landen, zodat de commissie de desbetreffende gege

vens in de literatuur over die landen ook als relevant voor 

Nederland heeft beschouwd. 

In hoofdstuk III wordt uitvoerig ingegaan op de dosis-ef

fectrelaties voor stochastische effecten in borstklier, 

schildklier, rood beenmerg, beenweefsel, longen, huid, ove-
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rige organen en het totale lichaam. Vervolgens worden de 

niet-stochastische effecten in ooglens en huid beschouwd, 

alsmede de late effecten van radiotherapeutische behande

ling. Tenslotte worden in dat hoofdstuk de effecten van 

prenatale bestraling en de genetische effecten van ionise

rende straling behandeld. 

Hoofdstuk IV geeft in samenvattende tabellen de voor.iaamste 

conclusies van hoofdstuk II en III weer. Verder wordt in 

dit hoofdstuk de vergelijking gemaakt tussen enerzijds de 

risicogetallen die ICRP hanteert, op grond waarvan zij aan

bevelingen heeft gedaan in haar rapport ICRP-26 (IC 7 7 ) , en 

anderzijds de risicogetallen die in de literatuur worden 

vermeld. Uit deze vergelijking blijkt dat de waarden zoals 

vermeld in de literatuur voor de onderzochte organen en 

voor het gehele lichaam, met uitzondering van de vrouwelij

ke borst, minder dan een factor twee afwijken van de door 

de ICRP aanbevolen waarden. Daarbij moet worden aangetekend 

dat de ICRP de keuzen uit de verschillende risicogetallen 

niet met argumenter, onderbouwt. Voor het orgaan "vrouwelij

ke borstklier" v a K de waarde uit ICRP-26 niet binnen het 

traject van waarden uit de literatuur, doch daaronder. Het 

verschil is een factor twee tot drie. 

De commissie is van mening dat, gezien de spreiding van de 

getallen, een verschil tot een factor twee wetenschappelijk 

gezien geen consequenties behoeft te hebben. Zij conclu

deert derhalve dat de risicofactoren zoals opgenomen in het 

ICRP-26-rapport, met uitzondering van de risicofactor voor 

de vrouwelijke borst, wetenschappelijk voldoende worden on

dersteund door de gegevens verzameld in de beide UNSCEAR-

rapporten, in bEIR-80 en in andere recente literatuur. 

De lichte overschatting door ICRP van de risico's op effec

ten na prenatale bestraling, geven geen aanleiding om aan 

te dringen op verruiming van de EURATOM-norm. 
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Hoewel er aanwijzingen zijn dat de grootste ri iicoperiode 

tijdens de zwangerschap later valt dan oorspronkelijk werd 

aangenomen, meent de commissie dat bevestigingen van deze 

bevinding noodzakelijk zijn alvorens kan worden aanbevolen 

de "10 day rule" af te schaffen. 

Wat betreft de onderschatting in ICRP-26 van het risico 

voor de vrouwelijke borst, is de commissie van mening dat 

dit geen consequentie voor de praktische stralinqshyqiene 

heeft. 
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SUMMARY 

The committee has undertaken the task of answering the fol

lowing question; 

To what extent does the UNSCEAR-77 report and other more 

recent scientific literature (in particular the BEIR-80 and 

UNSCEAR-82 reports) support the risk factors mentioned in 

ICRP-26, which formed the basis of the weighting factors 

per organ, recommended by the ICRP. 

The committee has not concerned itself in detail with the 

derivation of these weighting factors. Neither has atten

tion been given to other problems referred to in ICRP-26 as 

these are dealt with in another recently published report 

of the Health Council of the Netherlands. 

In answering the question the committee has focused on the 

situation in the Netherlands. 

This report may be summarized as follows. 

Chapter I defines and explains the terms used in the re

port . 

Chapter II discusses the nature and size of the different 

contributions to the exposure to ionizing radiation both on 

a global level and with respect to the Dutch situation. An 

estimate is given of the average total annual dose equiva

lent for the world population, for the population of the 

Netherlands and for radiological workers in the 

Netherlands. As the situation in the Netherlands does not 

differ greatly from that in other industrialized countries, 

the committee regards information about these countries as 

relevant. 

In Chapter III an extensive discussion is presented of the 

dose-effect relationships of stochastic radiation effects 

in the female breast, the thyroid, red bone marrow, bone 

tissue, the lungs, other organs and the whole body. Fur

thermore consideration is given to nonstochastic effects in 
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the lens of the eye and in the skin and to tha late effects 

of radiotherapy. Finally the effects of prenatal irradia

tion and the genetic effects of ionizing radiation are dis

cussed. 

Chapter IV summarizes the most important conclusions from 

chapters II and III in tabular form. Subsequently the risk 

factors used by ICRP in formulating its recommendations in 

publication ICRP-26, are compared with the risk factors 

mentioned in the scientific literature. This comparison re

veals that for the organs studied, with exception of the 

female breast, and for the whole body the values q"oted in 

the literature agree with the values recommended by the 

ICRP withi" a factor of two. However, in this respect it 

should be noted, that the ICRP does not explain its selec

tion of risk factors. The value for the female breast given 

in ICRP-26 lies a factor two to three below the range of 

pub 1 i shed values. 

The committee is of the opinion that, considering the pos

sible range of risk factor values, a difference of up to a 

factor of two in risk need not be of practical consequen

ce. It therefore concludes that the risk factors given in 

the ICRP-26 report are supported sufficiently by the data 

published in the two UNSCEAR reports, the BEIR-80 report 

and in other scientific literature. 

The small overestimate by the ICRP of the risks of prenatal 

irradiation need not lead to a revision of the EURATOM ra

diation protection standards. Although there is evidence 

that the largest risk period during pregnancy occurs later 

than originally assumed, further confirmation is necessary 

before it can be recommended to abolish the "10 day rule". 

With regard to tha risk of irradiation of the female breast 

the committee believes that its underestimation in ICRP-26 

does not have consequences for operational radiation pro

tect ion. 
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ADVIESAANVRAAG, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE 

Adviesaanvraag 

De minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft in 

zijn brief van 9 juni 1978 met kenmerk nr. 152025 DGMH/S de 

Voorzitter van de Gezondheidsraad gevraagd een advies uit 

te brengen over de betekenis van het UNSCEAR 77-rapport 

voor het stralingshygienisch beleid in Nederland. 

De brief luidt als volgt: 

Zoals U bekend zal zijn heeft de "United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radia
tion (UNSCEAR)" een rapport uitgebracht getiteld 
"Sources and effects of ionizing radiation", United 
Nations Publication E.77.IX. Dit rapport is een ver
volg op een serie rapporten over dit onderwerp door 
deze commissie uitgebracht, waarvan het laatste da
teerde van 1972. In het huidige rapport is de sedert
dien ter beschikking gekomen nieuwe informatie betref
fende de frequentie, waarmede zekere schadelijke ef
fecten door ioniserende straling veroorzaakt door een 
grote verscheidenheid van bronnen, verwerkt. 

Gelet op de verantwoordelijkheid van mijn Departement 
op het onderhavige gebied acht ik het van belang de 
beschikking te krijgen over een evaluatie van het 
stralingshygienisch beleid in Nederland. 

Ik wil U derhalve verzoeken mij advies uit te brengen 
over eventuele implicaties voor het stralingshygie-
nisch beleid op basis vón het verschenen UNSCEAR-rap-
port, waarbij ik speciaal aandacht wil vragen voor mo
gelijke verschillen met voorgaande rapporten en vooral 
voor nieuwe ontwikkelingen, welke van primair belang 
moeten worden geacht voor de verdere vaststelling of 
bijstelling van bedoeld Keleid. 

Hierbij acht ik het onder andere van belang te verne
men in hoeverre de in dit rapport verzamelde gegevens 
een wetenschappelijke ondersteuning geven voor de 
nieuwe ICRP-aanbevelingen, waarover ik U een afzon
derlijke adviesaanvrage heb doen toekomen. 

De Minister van Volksgezondheid 
en Mi 1 ieuhygierne 

w.g. L Ginjaar 
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SAMENSTELLING 

De daartoe ingestelde commissie splitste de adviesaanvrage 

in twee delen: 

a. welke betekenis heeft het UNSCEAR-77-rapport voor het 

beleid ten aanzien van de stralingshygiëne in Neder

land en 

b. Welke wetenschappelijke ondersteuning geeft genoemd 

rapport aan de nieuwe ICRP-aanbevelingen (ICRP-26, 

1977)? 

Op grond van het grote inhoudelijke verschil tussen de vra

gen werd besloten twee afzonderlijke adviezen uit te bren

gen. Het eerste werd uitgebracht op 16 juni 1980 onder num

mer 1980/7 en werd gepubliceerd als nr. 50 in de reeks Ver

slagen, Adviezen en Rapporten van het Ministerie van Volks

gezondheid en Milieuhygiëne. 

Ter beantwoording van de tweede vraag werd op 14 december 

1981 door de Voorzitter van de Gezondheidsraad een voorbe-

reidingsgroep geïnstalleerd om het werk van de definitieve 

commissie voor te bereiden en over de samenstelling van de

ze commissie te adviseren. 

Deze voorbereidingsgroep bestond uit de volgende leden: 

dr JBTh Aten 
voorzitter 

dr LB Beentjes 

dr ZM Beekman 

dr ir HB Kal 

dr AD Tates 

prof dr 0 Vos 

- fysicus; Hoofd Fysische Afdeling 
Medisch Biologisch Laboratorium 
TNO, Rijswijk; 

- stralingsfysicus; Hoofd afdeling 
Health Physics, Katholieke Uni
versiteit, Nijmegen 

- radioloog; Directeur Stichting 
Koningin Wilhelmina Fonds, 
Amsterdam 

- radiobioloog; Radiobiologisch 
Instituut TNO, Rijswijk 

- bioloog; Laboratorium voor Stra-
lengenetica en Chemische Mutage-
nese, Rijksuniversiteit, Leiden 

- arts; Hoogleraar Celbiologie, 
Histologie en Microscopische 
Anatomie, Erasmus Universiteit, 
Rotterdam 
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drs AW van Weers - bicloog; Afdeling Gezondheidsbe
scherming, Energieonderzoek Cen
trum Nederland, Petten 

mw C Zuur, arts - Instituut voor Radiopathologie 
secretaris en Stralingshygiëne, Leiden. Ge

detacheerd bij het Radiobiolo
gisch Instituut-TNO, Rijswijk 

en uit de ambtelijke adviseurs 
dr BFM Bosnjakovic - fysicus, Directie Straling van 

het Directoraat-Generaal van de 
Milieuhygiëne, Ministerie van 
Volkhuisvesting Ruimtelijke Or
dening en Milieubeheer 

drs B van der Werf - fysicus, Kernfysische Dienst van 
het Directoraat-Generaal van de 
Arbeid, Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 

Op 2 december 1982 werd de voorbereidingsgroep opgeheven en 
op dezelfde datum werd de commissie UNSCEAR met dezelfde 
samenstelling als de voorbereidingsgroep door de Voorzitter 
van de Gezondheidsraad gefnstalleerd. Omdat intussen het 
rapport UNSCEAR-82 was verschenen baseerde deze tweede com
missie zich voornamelijk op deze laatste UNSCEAR-publika-
t ie. 
De problematiek werd volgens de indeling in hoofdstukken 
van het werkschema bestudeerd door werkgroepen van ter zake 
deskundige commissieleden, te weten: 

Werkgroep I: dr LB Beentjes 
drs AW van Weers 
mw C Zuur, arts 

Werkgroep II: dr JBTh Aten 
dr LB Beentjes 
dr BFM Bosnjakovic 
drs AW van Weers 
drs B van der Werf 
mw C Zuur, arts 

Werkgroep III: Deze werkgroep heeft zowel het uiteindelijke 
hoofdstuk III als IV voorbereid, 
dr JBTh Aten 
mw dr ZM Beekman 
dr LB Beentjes 
dr ir HB Kal 
dr AD Tates 
prof dr 0 Vos 
drs AW van Weers 
mw C Zuur, arts 
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Voor hoofdstuk II (Bronnen van ioniserende straling* werd 
bij de volqende deskundigen: 

technisch beleidsmedewerker, Mi
nisterie van Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer 
wetenschappelijk medewerker, Mi
nisterie van Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer 

tevens advies ingewonnen 
ing J Bothof 

drs D Vos 

Voorts werd voor het onderdeel "longen" van hoofdstuk III 
en niet-stochastische effecten van ooglens en huid medewer
king gevraagd en verkregen van respectievelijk: 
dr ir B Hogeweg fysicus, Radiobiologisch Insti

tuut TNO, Rijswijk 
dr AJ van de Kogel radiobioloog, Radiobiologisch 

Instituut TNO, Rijswijk tot 1 
juli 1984 

De administratie 
mw MFC van Kan 

van het commissiewerk was in handen van 

WERKWIJZE 

De voorbereidingsgroep kwam 11 maal in vergadering bijeen. 

De commissie kwam 8 maal in plenaire vergadering bijeen; de 

werkgroepen I, II en III respectievelijk 3, 4 en 19 maal. 
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I OMSCHRIJVING EN DEFINIËRING VAN ENKELE BEGRIPPEN 

1.1 INLEIDING 

In dit advies worden begrippen gebruikt uit vakgebieden van 

de radiobiologie, oncologie, epidemiologie en de stralings

bescherming. Omdat kennis van hun betekenis essentieel is 

voor een goed begrip van het advies, worden enige termen in 

dit hoofdstuk verduidelijkt. Daarbij is afgezien van het 

geven van een lange verklarende woordenlijst, omdat derge

lijke lijsten in eerdere adviezen van de Gezondheidsraad 

reeds zijn te vinden (GR 75, GR 78, GR 84a, GR 8 4 b ) . 

1.2 NIEUWVORMINGEN, KANKER 

Plaatselijke celwoekeringen die niet meer beheersbaar zijn 

door de controlerende mechanismen in het lichaam worden in 

algemene zin aangeduid met de termen nieuwvormingen (neo-

plasmata) of tumoren. Daaronder vallen zowel kwaadaardige 

(maligne) als goedaardige (benigne) tumoren. Een kwaadaar

dige tumor wordt ook met de term kanker aangeduid. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van leu

kemie en de zogenoemde solide tumoren. Leukemieen worden 

gekenmerkt door afwijkingen in aard en aantal van de ver

schillende typen cellen in het bloed en in het beenmerg. 

Solide tumoren zijn samenhangende (vaste) celwoekeringen 

die op verschillende plaatsen in het lichaam uit verschil

lende celtypen kunnen ontstaan. Zij kunnen uitzaaien (me-

tastaseren) waarbij tumorcellen worden vervoerd naar andere 

plaatsen in het lichaam en zich daar ontwikkelen tot soort

gelijke tumoren. Kwaadaardige tumoren zijn in beginsel do

delijk (letaal) t tenzij een fataal verloop door middel van 

therapeutische behandeling kan worden voorkomen. Tot de 

therapeutische methoden behoren onder meer chirurgische in

grepen (solide tumoren), chemotherapie en bestraling even

tueel met hyperthermic (leukemieen en solide tumoren) of 
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een combinatie daarvan. De kans op genezing loopt voor ver-

schillent. soorten tumoren sterk uiteen. Deze is momenteel 

nog klein voor bijvoorbeeld longtumoren en groot voor 

schildklier- en huidtumoren. Goedaardige tumoren zijn op 

zich niet levensbedreigend, maar kunnen bij sterke groei 

het functioneren van vitale organen bemoeilijken ot verhin

deren . 

1.3 MORBIDITEIT (INCIDENTIE), MORTALITEIT EN LETALITEIT 

Kwaadaardige tumoren komen bij de mens voer, doorgaans zon

der dat in een individueel geval kan worden aangegeven door 

welke uitwendige of inwendige factoren dit "spontane" op

treden wordt veroorzaakt. Epidemiologisch onderzoek kan 

echter aanwijzingen geven dat het verhoogd vóórkomen van 

bepaalde tumoren onder bepaalde groepen van de bevolking 

een oorzakelijk verband kan hebben met een specifieke 

blootstelling aan tumor inducerende factoren (agent i a ) . Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij de verhoogde incidentie van 

longkanker onder rokers. 

Na hart- en vaatziekten vormt kanker de belangrijkste 

doodsoorzaak bij de Nederlandse bevolking. Bij Nederlandse 

mannen en vrouwen komt respectievelijk 30 en 25 procent van 

de gemiddelde jaarlijkse sterfte (mortaliteit) (circa 

13.101* bij mannen en circa 1 0 5 bij vrouwen) op rekening van 

tumoren. De kans op sterfte aan kanker neemt met de leef

tijd sterk toe en stijgt van circa 10 per 1 0 5 per jaar voor 

de leeftijdsgroep van 0-14 jaar tot 1850 per 1 0 5 per jaar 

voor de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder (CBI80). 

De 1 etalite it van kanker is het percentage van het aantal 

personen met kanker dat daaraan sterft. 

De inc ident ie van kanker (morbiditeit) is het aantal nieuw 

optredende ziektegevallen van fatale en niet-fatale kwaad

aardige tumoren per tijdseenheid en wordt meestal uitge

drukt in aantallen per jaar. De incidentie is hoger dan de 
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mortaliteit: 40 «S 50% van de personen bij wie de diagnose 

kanker wordt gesteld, kan worden genezen. 

De mate van voorkomen van kanker (prevalent ie) wordt uitge

drukt in het aantal patiënten in behandeling of onder con

trole op een bepaald tijdstip (bijvoorbeeld per 1 januari 

1984). 

1.4 LATENTIETIJD 

Ioniserende straling behoort tot de agentia waarvan bekend 

is dat ze tumoren kunnen doen ontstaan (induceren). De ken

nis over tumorinductie door straling is gebaseerd op onder

zoek met proefdieren en het volgen van groepen mensen die 

door verschillende oorzaken aan hoge stralingsdoses werden 

blootgesteld. Daarbij is gebleken dat de als gevolg van de 

bestraling verhoogde frequentie van tumoren pas optreedt na 

een 1atent iet i jd, die vele jaren kan bedragen. Daarom wordt 

de tumor inductie als 1 aat effect van bestraling onderschei

den van de vroege of acute effecten van (hoge) stralingsdo-

ses die binnen een termijn van dagen tot enkele maanden tot 

uiting komen. De minimale latentietijd, dit wil zeggen de 

tijd waarbinnen in een blootgestelde groep nog geen extra 

tumorgeva!len kunnen worden aangetoond, ligt voor leuke-

mieen en bottumoren in de orde van 2 3 3 jaar en is vcor 

andere tumoren ongeveer 5 jaar. 

De periode na de minimale latentietijd waarin een door 

straling veroorzaakte verhoogde tumorincidentie optreedt, 

wordt ris icofase of risicoperiode genoemd. Voor leukemieen 

en bottumoren duurt de risicoperiode ongeveer 25 jaar. Bin

nen deze periode stijgt de incidentie eerst en neemt dan 

weer af tot geen extra gevallen meer aantoonbaar zijn. Bij 

genoemde tumoren is dus sprake van een maximale latentie

tijd, waarna door straling getnduceerde extra tumorgevallen 

niet meer voorkomen. Bij de andere (solide) tumoren is de 

risicoperiode langer. Het kan in een aantal gevallen niet 
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worden uitgesloten dat de risicoperiode zich uitstrekt tot 

het einde van het leven. 

Voor de extra gevallen die aan het begin van de risicope

riode worden aangetoond, is de latentietijd korter dan voor 

de extra gevallen die aan het eind van de risiccperiode nog 

blijken op te treden. De gemiddelde tijdsperiode tussen de 

blootstelling aan straling en de diagnose van een leukemie 

of solide tumor voor het totale aantal geïnduceerde geval

len is de gemiddelde latentietijd (mean latency). De med i a-

ne latentietijd (median latency) is de waarde waarboven ên 

waaronder 50 procent van de waargenomen latentietijden lig

gen. De gemiddelde latentietijden voor verschillende vormen 

van leukemie en voor solide tumoren zijn volgens de nu be

schikbare gegevens ongeveer 10-13 jaar respectievelijk in 

de orde van grootte van 20-40 jaar. Er zijn zowel bij leu-

kemieen als bij enkele solide tumoren duidelijke aanwijzin

gen dat de gemiddelde latentietijd wordt befnvloed door de 

leeftijd ten tijde van de bestraling. 

Bepaalde tumoren kunnen relatief gemakkelijk in een vroeg 

stadium worden herkend (leukemie, borstklier- en schild-

kliertumoren), voor andere is dat veel lastiger (bijv. le

ver- en alvleeskliertumoren). De tijd die verloopt tussen 

het ontstaan en de diagnose van een tumor, alsmede de snel

heid waarmee deze zich ontwikkelt, hangen af van de plaats 

en van de groei snelhei d van de tumor. Een tumor zal ook 

sneller kunnen worden gediagnostiseerd indien deze hormonen 

(bijvoorbeeld insuline of groeihormoon) produceert. 

1.5 BECQUEREL; STRALINGSDOSES EN DOSISEQUIVALENTEN; WLM 

De in dit advies beproken stralinqseffecten betreffen de 

effecten van ioniserende straling, d.w.z. straling die in 

het lichaam direct of indirect ionisaties veroorzaakt die 

de uiteindelijke oorzaak van schade in levende cellen kun

nen zijn. De becquerel (Bq) is een eenheid van activiteit, 
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namelijk de hoeveelheid van een bepaald radionuclide waarin 

1 desintegratie per seconde plaatsvindt. De oude eenheid is 

curie ( £ 0 (1 Bq = 2,7 . 1 0 ' 1 1 C i ) . De door het weefsel ge

absorbeerde dosis stralingsenergie wordt uitgedrukt in de 

eenheid gray {Gj). Eén Gy komt overeen met een hoeveelheid 

geabsorbeerde stralingsenergie van 1 joule per kg weefsel. 

De oude eenheid van geabsorbeerde energie is de rad (1 rad 

= 0,01 G y ) . 

De collectieve (geabsorbeerde) dosis is de gesommeerde (ge

absorbeerde) dosis van de leden van een groep of van een 

gehele bevolking. 

Voor stralingsbeschermingsdoeleinden wordt gebruik qemaakt 

van het begrip dosi sequivalent. Dat is de geabsorbeerde do

sis vermenigvuldigd met een kwaliteitsfactor die samenhangt 

met de dichtheden van de ionisaties die door verschillende 

soorten straling in het weefsel worden veroorzaakt. Voor 

stralingssoorten met een relatief lage gemiddelde ionisa-

tiedichtheid langs hun weg in het weefsel (linear energy 

transfer: LET) is deze kwaliteitsfactor op 1 gesteld. Dit 

geldt voor rantgen-, gamma- en bêtastraling. Voor alpha-

straling wordt een factor 20 gehanteerd. Voor neutronen is 

deze factor afhankelijk van de energie en varieert volgens 

ICRP-21 (IC 71) van 2 tot 11. De eenheid van dosisequiva

lent is de sievert (Sv) (dosisequivalent in Sv = geabsor

beerde dosis in Gy x kwaliteitsfactor). De oude eenheid rem 

was op overeenkomstige wijze van de rad afgeleid en is dus 

een factor 100 kleiner dan de Sv. 

Afhankelijk van de literatuurbron worden in dit rapport de 

eenheden Sv en Gy gebruikt. Voor alle soorten lage-LET-

straling (met een kwaliteitsfactor 1, zoals Rö, y en 0) is 

de eenheid Sv gelijk te stellen aan de eenheid Gy. Het do-

s i stempo in een weefsel is de dosis of het dosisequivalent 

per tijdseenheid en wordt uitgedrukt in Gy per tijdseen

heid. Dos isprotrahering is een verdeling van de totale do

sis over een langere tijd door verlaging van het dosistem-
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po. Indien de dosis met onderbrekingen wordt toegediend, is 

er sprake van dosisfractionering. 

Een volgdosis (Engels: dose commitment) is het per persoon 

in een bepaalde bevolking over de tijd gerntegreerde dosis

tempo in een orgaan of weefsel. Indien geen nadere tijds

aanduiding is gegeven stelt men de integratieperiode op on

eindig. Wanneer deze volgdosis wordt toegepast voor de in

name (in het algemeen inhalatie of ingestie) van radioac

tieve bestanddelen, heeft de ICRP de incomplete volgdosis 

(beperkt tot een integratieperiode over 50 jaar) de specia

le naam committed dose (50-jaars-volgdosis) gegeven (Li 

8 4 ) . De effectieve 50-jaars-volgdosis (Eng: committed ef

fective dose) is de basis voor de afleiding van de limieten 

van de jaarlijkse inname (ALI's) zoals gegeven in ICRP-30 

(IC 8 2 ) . 

De term orgaandosis of weef se 1 dos is (organ dose, tissue do-

se) wcrdt gebruikt wanneer een geabsorbeerde dosis of een 

dosisequivalent geen betrekking heeft op een gemiddelde 

voor het hele lichaam, maar op een gemiddelde voor een af

zonderlijk orgaan of weefsel. 

Sterk ongelijkmatige bestraling van het lichaam kan optre

den als gevolg van het opnemen van radioactieve stoffen in 

het lichaam via inademen, inslikken of huid- en wondbesmet

ting en als gevolg van beroepsmatige of medische blootstel

ling aan uitwendige stralingsbronnen. Daarom is door de 

ICRP in ICRP-26 (IC 77) het begrip effectief dosisequiva

lent ingevoerd om bij beroepsmatige blootstelling op een 

andere wijze dan voorheen, rekening te houden met ongelijk

matige bestraling van het lichaam. (Zie voor de overweging 

wat betreft de medische blootstelling I I . 3 ) . Het effectieve 

dosisequivalent is de som van de gewogen dosisequivalenten 

op de afzonderlijke organen en weefsels. De weging vindt 

met behulp van weegfactoren (zie tabel 6) zodanig plaats 

dat het verwachte risico (de kans op sterfte ten gevolge 

van geïnduceerde tumoren en ernstige genetische schade in 
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het nageslacht) als gevolg van de ongelijkmatige bestraling 

numeriek even groot is als het risico bij gelijkmatige 

blootstelling van het hele lichaam zou zijn. De waarden van 

de weegfactoren voor de verschillende weefsels zijn gekozen 

op grond van gegevens en/of verwachtingen over de stra-

1 ingsgevoeligheid, de mortaliteit ten gevolge van de geïn

duceerde tumoren en de genetische schade. Aangezien deze 

weegfactoren onder meer op de mortaliteit zijn gebaseerd, 

is het niet ondenkbaar dat bij aanzienlijke verbetering van 

de behandelingsresultaten van de tumoren van een of meer 

organen, deze factoren zullen moeten worden herzien. Het 

collectieve effectieve dosisequivalent is het gesommeerde 

effectieve dosisequivalent van de leden van een groep of 

van een gehele bevolking. Om aan te geven dat het een col

lectief dosis equivalent betreft drukt men dit dosisequiva

lent uit in manSv. Analoog daaraan spreekt men bij geabsor

beerde doses over manGy. Deze uitdrukkingen gelden zowel 

mannen, vrouwen als mannen plus vrouwen. Indien men dit do-

si sequivalent deelt door het aantal betrokken personen 

krijgt men een gemiddeld individueel effectief dosisequiva

lent. 

Wanneer genetische effecten buiten beschouwing blijven, 

worden de gesommeerde "gewogen" orgaandoses de somatisch-

effectieve dosis (SEP) genoemd. Verschillen in stralingsge-

voeligheid tussen de sexen, bijvoorbeeld ten aanjien van de 

borstklier, worden bij de schatting van de SED verwerkt. 

Zoals uit het voorafgaande blijkt, is in het effectieve do-

si sequivalent ook de kans op genetische schade verdiscon

teerd. Genetische effecten kunnen door straling worden ge

ïnduceerd wanneer de organen waarin de geslachtscellen wor

den geproduceerd of bewaard een stralingsdosis ontvangen. 

De effecten kunnen pas in het nageslacht van de bestraalde 

personen tot uiting komen. De omvang van genetische stra

lingseffecten die in een groep personen kunnen worden geïn

duceerd, wordt sterk door de leeftijdsopbouw van de groep 
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bepaald. De kans op het krijgen van nageslacht is immers 

zowel voor mannen als voor vrouwen afhankelijk van de leef

tijd. Gonadendoses waarin de invloed van de leeftijd op het 

optreden van genetische effecten en de kinderverwachting 

zijn verdisconteerd, worden genetisch significante doses 

(GSD) genoemd. 

Uit de ICRP-41 (IC 84) publikatie zijn ten behoeve van het 

hoofdstuk "niet-stochastische effecten" de volgende defini

ties overgenomen. 

Een drempeldos i s (threshold dose) is de hoeveelheid geab

sorbeerde dosis die vereist is om een speciaal niet-

stochastisch effect in tenminste 1-5% van de blootgestelde 

individuen te bereiken. De tolerant i edos is is de maximale 

dosis die een weefsel kan verdragen zonder een klinisch 

schadelijk effect te ontwikkelen. Het woord tolerantie is 

in het algemeen bedoeld om het vermogen van een weefsel aan 

te geven bestraling te verdragen zonder duidelijk blijk van 

het effect in kwestie. 

Een speciale eenheid welke om meettechnische redenen voor 

stralingsbeschermingsdoeleinden in mijnen wordt toegepast, 

is de "Working Level" (WL) Deze eenheid is gebaseerd op de 

potentiële alfa-energie van de radondochters in een volume 

lucht; bij radioactief evenwicht tussen radon ( 2 2 2Rn) en 

de dochters daarvan komt 1 WL overeen met een radonconcen-

tratie van 3700 Bq.m" 3 (IC 8 1 ) . Als cumulatieve eenheid van 

blootstelling wordt gebruikt de "Working Level Month"; 1 

WLM komt overeen met een blootstelling aan een concentratie 

van 1 WL gedurende een periode van 170 uur. 

Teneinde een vergelijking met overige blootstel 1ingsgege-

vens mogelijk te maken, zijn berekeningen uitgevoerd voor 

de conversie van deze speciale eenheden naar internationaal 

aanvaarde eenheden van geabsorbeerde doses en effectief do

sisequivalent op basis van longmodellen (Wa 70, Jal 80, 
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Jail 8 0 ) . 1 WLM wordt equivalent geacht met 8,5 mSv voor 

mijnwerkers en met 5,5 mSv voor de bevolking (zie 

III . 2 . 6 . 3 ) . 

I .6 VOLGPERIODE (FOLLOW-UP); RISICOFACTOREN; ABSOLUUT EN 

RELATIEF RISICO 

Het volgen van een aan straling blootgestelde groep wordt 

in het Engels aangeduid met "follow-up". In dit advies zal 

de term volgperi ode worden gebruikt. De volgperiode van een 

individueel persoon kan eindigen door overlijden of doordat 

geen gegevens over de betrokkene meer kunnen worden verkre

gen, bijvoorbeeld wegens verhuizing of emigratie. Voor een 

groep kunnen de volgperioden van de individuele personen 

worden gesommeerd tot een totaal aantal persoonjaren (mens

j a r e n ) . Om met behulD van de volgperiode van bestraalde 

personen uiteindelijk risicoschattingen te kunnen maken, 

wordt het waargenomen aantal tumorgevallen of tumorsterfte-

gevallen gerelateerd aan het totale aantal persoonjaar.Gy 

(of persoonjaar.rad). Dit is de som van de voor alle be

straalde personen berekende produkten van de door hen ont

vangen stralingsdosis (Gy of rad) en de duur van hun volg

periode (persoonjaar): wanneer een groep van 1000 personen 

aan 1 Gy wordt blootgesteld heeft de geregistreerde inci

dent ie na een volgperiode van 10 jaar betrekking op 1000 

personen x 1 Gy x 10 jaar = 101* persoon j aar .Gy. Wanneer 

bijvoorbeeld op basis van vergelijking met een controle

groep 16 extra gevallen van een bepaald soort tumor zouden 

worden geregistreerd, volgt hieruit een ri s icofactor van 

16.10" per persoonjaar.Gy. Bij het bovenstaande moet wor

den aangenomen dat geen personen overlijden tijdens de 

volgperiode en dat van alle personen gegevens over het op

treden van tumoren kunnen worden verkregen. Doordat moge

lijk enige personen gestorven zullen zijn voor het einde 

van de volgperiode, zal het aantal persoon jaar.Gy veelal 



- 26 -

lager zijn dan de uitkomst van dosis x aanvangsaantal per

sonen x aantal jaren volgperiode. Dit is eveneens het geval 

bij vroeg-letale tumoren en bij relatief langere volgperio

des, waardoor niet alle personen meer te achterhalen zijn. 

De risicofactor uitgedrukt in het aantal extra tumoren per 

persoonjaar.Gy neemt op den duur af wanneer de volgperiode 

zich uitstrekt tot na het einde van de risicoperiode. Dit 

komt bijvoorbeeld tot uiting bij het optreden van leukemie 

bij de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki, voor wie de 

risicofactor in aantallen gevallen per persoonjaar.Gy met 

het toenemen van de volgperiode afneemt. Vanzelfsprekend 

verandert het hierna te bespreken totale aantal gevallen 

van geïnduceerde leukemie niet door voortzetting van de ob

servatie tot na de risicoperiode. 

Voor de schatting van het totale schadelijke effect van be

straling en voor risicovergelijking is een risicofactor no

dig, die aangeeft hoeveel extra tumorgevallen (of tumor-

sterfte) er in totaal in een bestraalde groep zijn te ver

wachten gedurende het hele verdere leven van de groep be

straalden. De risicofactor die dit totale risico aangeeft, 

wordt uitgedrukt in aantal gevallen per aantal blootgestel

den en per eenheid van dosis, bijvoorbeeld 84 extra geval

len per 101* blootgestelden aan 2 Gy geeft 84 x 10"1* x (2 

G y ) " 1 = 4 2 . ÏCT1* G y " 1 . 

Met behulp van een risicofactor, uitgedrukt in het aantal 

gevallen per persoonjaar.Gy, kan het totale aantal gevallen 

van tumoren in een blootgestelde gro'ep worden geschat. 

Daarvoor wordt de "life table"-methode toegepast, d.w.z. er 

wordt rekening gehouden met zowel de duur van de risicope

riode als met de levensduurverwachting van de blootgestelde 

groep. (Voor een uitvoerige beschrijving van de methode, 

zie Ma 83 en Bu 8 1 ) . De som van de individuele levensduur

verwacht ingen is de totale 1evensduurverwachting van de 

groep in persoonjaren. Vermenigvuldiging van dit aantal 
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persoonjaren met de risicofactor voor tumor induct ie of tu-

morsterfte geeft voor de blootgestelde groep het te ver

wachten totale aantal gevallen in de gehele levensperiode 

na blootstel 1 ing. 

De invloed van de risicoperiode op de risicoschatting wordt 

duidelijk wanneer de gevolgen van blootstelling van een 

groep 20-jarigen aan een bepaalde stralingsdosis worden 

vergeleken met de gevolgen van blootstelling van een groep 

van 6G-jarigen aan eenzelfde dosis. Wanneer voor de minima

le latentietijd 10 jaar en voor de duur van de risicoperio

de 40 jaar geldt zal, vanwege de verschillen in levensduur-

verwachting, in de laatstgenoemde groep een kleiner aantal 

getnduceerde tumoren tot uiting komen dan in de eerstge

noemde groep. Anderzijds zal dit effect geheel of gedeelte

lijk teniet worden gedaan wanneer de gevoeligheid voor de 

inductie van tumoren door straling toeneemt met de leeftijd 

ten tijde van de blootstelling. Zowel in een eerder uitge

bracht advies van de Gezondheidsraad (GR 80) als door 

Beentjes et al (Be 80) wordt, op grond van de gegevens in 

het rapport UNSCEAR-1977 (UN 7 7 ) , op een dergelijke toename 

gewezen. Door Beentjes et al wordt benadrukt dat daarom het 

in de vorige alinea besproken effect van de leeftijd op het 

risico alleen bij blootstelling op vrij hoge leeftijd een 

verlaging van het totale risico op mortaliteit door getndu

ceerde kanker geeft. 

De in bovengenoemde voorbeelden gegeven risicofactoren van 

16.10" u per persoonjaar .Gy en 42.10"** G y " l zijn absolute 

ri sicofactoren, uitgedrukt in het te verwachten aantal ge

vallen boven het aantal spontane gevallen. Het risico van 

door straling getnduceerde tumoren in een groep kan ook 

worden uitgedrukt als rel at ief ri s ico, d.w.z. als de ver

houding tussen het vóórkomen van tumoren in de blootgestel

de grosp en in een controlegroep. Dit relatieve risico 
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wordt uitgedrukt in procenten verhoging van het spontane 

risico (tumorincidentie of mortaliteit) per Gy. 

Op grond van het bovenstaande werden door de eerste 8EIR-

commissie (BE 72) twee risicomodel len ingevoerd: het abso

lute en het relatieve risicomodel. Bij het absolute risico-

model gaat men ervan uit dat na een zekere latentietijd een 

vast aantal extra tumoren per jaar per eenheid van dosis 

gedurende de risicoperiode tot uiting zal komen (figuur 

l a ) . Het relatieve risicomodel gaat van de veronderstelling 

uit dat, na een zekere latentietijd, het extra risico op 

tumoren een percentage is .n de natuurlijke incidentie. 

Daardoor wordt bij dit laatste model bij een hogere natuur

lijke incidentie een groter aantal extra gevallen verwacht 

(figuur l b ) . 

Bij bestraling op hogere leeftijd zullen bij tumoren waar

van de natuurlijke incidentie op latere leeftijd hoger is 

(bijv. longtumoren) volgens het relatieve risicomodel gedu

rende de risicoperiode in totaal meer extra tumoren optre

den dan het geval zou zijn geweest bij bestraling op lagere 

leeftijd (zie figuren 2a en 2 b ) . 

Resumerend kan worden gesteld dat bij het relatieve risico

model het te verwachten aantal extra tumoren zowel afhanke

lijk van de leeftijd ten tijde van bestraling kan zijn (in

dien een bepaald orgaan of weefsel op een zekere leeftijd 

meer of minder stral ingsgevoel ig is) als van de leeftijd 

ten tijde van de risicoperiode. Bij het absolute risicomo

del daarentegen kan het te verwachten aantal extra tumoren 

afhankelijk zijn wan de leeftijd ten tijde van bestraling, 

maar niet van de leeftijd ten tijde van de risicoperiode. 

De "life table"-methode kan zowel op basis van het absolu

te- als van het relatieve risicomodel worden toegepast voor 

de schatting van het totale risico gedurende het gehele le

ven na de blootstelling. 
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Figuur la Het geschatte aantal extra tumoren volgens het 
absolute risicomodel (BE 80, p 172) 

relatief risicomodei 
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leeftijd (jaar) 

x e is de leeftijd ten tijde van bestraling 
\ is de minimale latentietijd 

Figuur lb Het geschatte aantal extra tumoren 
relatieve risicomodel (BE 80, p 172) 

volgens het 
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bestraling op lagere leeftijd 
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x e is de leeftijd ten tijde van bestraling 
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Figuur 2a Het aantal extra tumorgeval1 en na bestraling op 
lagere leeftijd volgens het relatieve risicomo
del (BE 80, p 172) 
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x e is de leeftijd ten tijde van bestraling 
X is de minimale latentietijd 

Figuur 2b Het aantal extra tumorgevallen na bestraling op 
hogere leeftijd volgens het relatieve risicomo
del (BE 80, p 172) 
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II BLOOTSTELLING AAN STRALING 

11.1 INLEIDING 

De verschillende bronnen van ioniserende straling waaraan 

de mensheid kan worden blootgesteld, worden in dit hoofd

stuk kort weergegeven. Hierbij wordt in het bijzonder de 

Nederlandse situatie beschouwd. 

Daarnaast wordt aangegeven van welke orde van grootte de 

individuele effectieve dosisequivalenten ten gevolge van 

deze blootstellingen zijn. 

De orde van grootte van het totale gemiddelde jaarlijkse 

individuele effectieve dosisequivalent ten gevolge van deze 

bronnen is voor Nederland en voor de gehele wereld in de 

conclusie van dit hoofdstuk in tabelvorm (tabel 11) opgeno

men. 

11.2 NATUURLIJKE STRALINGSBRONNEN MET INBEGRIP VAN DE 

BIJDRAGE VEROORZAAKT DOOR MENSELIJK HANDELEN 

De belangrijkste bijdrage tot de collectieve dosis van de 

wereldbevolking komt voort uit de permanente blootstelling 

aan natuurlijke stralingsbronnen. Hiertoe behoren de bron

nen buiten het lichaam zoals radioactiviteit in de aard

korst en bouwmaterialen, kosmische straling en de bronnen 

binnen het lichaam als gevolg van inhalatie en ingestie van 

radioactieve stoffen in lucht en voedsel. 

Via inhalatie wordt de grootste bijdrage geleverd aan de 

collectieve dosis, met name door de inhalatie van radongas 

dat veelvuldig in relatief hoge concentraties in de binnen-

lucht voorkomt. In tabel 1 zijn de gemiddelde individuele 

effectieve dosisequivalenten voor de wereldbevolking weer

gegeven (UN 82, p 1 6 ) . 
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De bijdragen tot de inwendige bestraling afkomstig van de 

uranium- en thoriumreeksen zijn voornamelijk toe te schrij

ven aan respectievelijk radon-222 (radon) en radon-220 

(thoron) en hun dochterprodukten. Deze bijdragen zijn in 

tabel 2 gekwantificeerd (UN 82, p 1 9 ) . 

Tabel 1 Wereldgemiddelde individuele effectieve dosisequi
valenten door natuurlijke stralingsbronnen in mSv 
per jaar (mSv.a" 1) (UN 82, p 16) 

Strali ngsbron Uitwendige 
bestrali ng 
(mSv.a ) 

Inwend i ge 
bestrali ng 
(mSv.a" ) 

Totaal 

(mSv.a- 1) 

- Kosmi sche straling 
- Kosmogene nucliden 
- Primordiale nucliden 

Kalium-40 
Rubidi um-87 
Uranium-238 reeks 
Thorium-232 reeks 

0,30 

0,12 

0,09 
0,14 

0,015 

0,18 
0,006 
0,95 
0,19 

0,30 
0,015 

0,30 
0,006 
1,04 
0,33 

Totaal (afgerond) 0,7 1,3 2 

Tabel 2 Wereldgemiddelde individuele effectieve dosisequi
valenten* ten gevolge van inhalatie van radon en 
thoron en hun dochterprodukten in mSv per jaar 
(mSv.a- 1) (UN 82, p 19) 

2 2 2 R n en dochters 
(mSv.a ) 

°Rn en dochters 
(mSv.a" ) 

Buitenshui s 
Binnenshui s 

0,06 
0,7 

0,02 
0,15 

gebaseerd op een verblijftijd van 80% binnenshuis en 20% 
buitenshui s 
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Voor Nederland zullen de radonbijdragen lager uitvallen dan 

het hier aangegeven wereldgemiddelde omdat zowel de bodem 

als de meeste hier toegepaste bouwmaterialen relatief wei

nig uranium en thorium bevatten. Bovendien voeren de in Ne

derland veelvuldig voorkomende zeewinden lucht met relatief 

lage radonconcentraties aan. 

In landen met (uraniurn-)mijnbouw moet rekening worden ge

houden met een additionele bijdrage door radondochters ten 

gevolge van deze mijnbouwactiviteiten. 

Voorts kan in bepaalde gevallen de blootstelling aan stra

ling uit natuurlijke bronnen worden betnvloed door techno

logische ontwikkelingen. Het toepassen van bepaalde bouwma

terialen, het reizen per vliegtuig, het gebruik van aardaas 

of het wonen in de nabijheid van een kolengestookte centra

le zijn voorbeelden van situaties waarin een verhoging van 

de natuurlijke stralingsbelastinq optreedt. Deze "natuur

lijke straling betnvloed door technologische ontwikkelin

gen" omvat onder meer de in tabel 3 genoemde bronnen (UN 

£2, p 1 6 ) . 

Indien op grote schaal bouwmaterialen met een verhoogd ra

dioactiviteitsgehalte zouden worden toegepast, kan dit aan

leiding geven tot een paar procent verhoging van het na

tuurlijke stralingsniveau (GR 8 5 b ) . Voor de consequenties 

van de toepassingen van fosforzuurgips en vliegas zij ver

wezen naar het Gezondheidsraadsadvies inzake de mogelijke 

consequenties voor de Nederlandse bevolking van het toepas

sen van afvalstoffen met een verhoogd gehalte aan radionu-

cliden als bouwmateriaal (GR 8 5 b ) . 

De gemiddelde bijdrage tot het individuele effectieve do-

si sequivalent van de overige bronnen uit tabel 3 is gerinq 

(minder dan 0,01 mSv per jaar). Slechts in bepaalde lokale 

omstandigheden kunnen deze bronnen voor een beperkte groep 

mensen bijdragen tot een aantoonbare verhoging van het in

dividuele effectieve dosisequivalent. 
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Tabel 3 Bronnen van natuurlijke straling betnvloed door 
technologische ontwikkelingen 

Bron Belangrijkste nucliden Blootstelling via: 

- Kolengestookte 
centrales 

Uranium, thorium en 
hun dochterprodukten 

atmosferische 
lozingen 

- Fosfaatertswin-
ning, verwerking 
en gebruik 

2 3 8U en 226Ra lozingen wan de i n-
dustrie en gebruik 
van kunstmest 

- Grondstoffen met 
verhoogd radio
activiteitsgehal
te (o.a.vliegas, 
hoogovenslak, 
fosforzuurgips) 

2 3 2Th, 2 2 6Ra, *°K gebruik van bouw
materialen 

- Aardgas 222Rn gebruik van 
aardgas 

- Verhoogd niveau 
kosmische stra

- vliegen op grote 
hoogte 

ling 

Tenslotte is er een dosisbijdrage als gevolg van het toe

passen van zogenoemde gebruiksgoederen waarin bewust radio

actieve stoffen zijn verwerkt cm een bepaald functioneren 

mogelijk te maken of om een bepaald effect te bereiken. Ook 

apparaten die röntgenstraling als bijverschijnsel produce

ren (parasitaire röntgenstraling) behoren tot deze catego

rie. Van deze groep is de gemiddelde bijdrage tot het indi

viduele effectieve dosisequivalent gering, (minder dan 0,01 

mSv per jaar (UN 82, p 1 7 ) . 

Tabel 4 geeft een overzicht van de belangrijkste gebruiks

goederen . 
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Tabel 4 De belangrijkste gebruiksgoederen waarin bewust 
radioactieve stoffen zijn verwerkt en toestellen 
die parasitaire röntgenstraling produceren 

Bron Be 1 angri jkste 
nuc 1 i den/straling 

- Lichtgevende verf op wijzers en 
wijzerplaten van horloges en 
instrumenten 

- Bètalights in horloges e.d. 

- Electrotechnische en electroni-
sche componenten zoals TL-star-
ters, overslagbeveiligingen en 
radiobu i zen 

- Rookmelders 

- Keramiek en optische lenzen 

- Gasgloeikousjes 

- TV-toestel1 en 

V 1WPm, 22êRa 

3H 

3H, lit7Pm, 8 5 K r 

2ltlAm, 2 2 6 R a 

2 3 8 U , 2 3 2 T h 

2 3 2 T h 

röntgenstralinq 

II.3 MEDISCHE BLOOTSTELLINGEN 

II.3.1 Inleiding 

Om dosisvergelijkingen in de grote scala van stralings

blootstellingen mogelijk te maken, besloot UNSCEAR om hier

na vermelde redenen het effectieve dosisequivalent voor pa

tiënten te schatten en deze getallen in hun rapport te pre

senteren (UN 8 2 ) . Daartoe werden de weegfactoren uit tabel 

6, die zijn ontleend aan ICRP-26, gehanteerd. UNSCEAR wijst 

er echter nadrukkelijk op dat de risicoschattingen die op 

deze collectieve effectieve dosisequivalenten zijn geba

seerd, voor bepaalde groepen een onder- of een overschat

ting kunnen inhouden (UN 82, p 334, par 1 0 ) . Een probleem 

namelijk bij het vaststellen v&n het collectieve effectieve 
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dosisequivalent bij de medische toepassingen is dat de ICRP 

in rapport 26 bij het vaststellen van de weegfactoren ra

diologische werkers en geen patiënten voor ogen heeft ge

had. Patiënten hebben ver uiteenlopende leeftijden en, ook 

door de aard van hun ziekte, zeer verschillende levensver

wachtingen. Bovendien is de verdeling naar sexe bij sommige 

medische onderzoeken geheel anders dan in een standaardpo

pulatie (extreme voorbeelden zijn mammografie en pelvime-

tr i e ) . UNSCEAR kwam desondanks tot voornoemde toepassing 

van weegfactoren omdat de te verwachten fout meestal klei

ner dan een factor 2 zal zijn. Bovendien zou bij het kiezen 

van een andere weging van de orgaandoses de schijn kunnen 

worden gewekt dat daardoor een nauwkeuriger bepaling zou 

worden verkregen, terwijl élke orgaangewogen dosis slechts 

een benadering van het werkelijke risico inhoudt. 

De medische blootstelling aan ioniserende straling kan wor

den verdeeld in drie groepen, namelijk blootstelling ten 

gevolge van rcrntgend i agnost iek , nucleaire geneeskunde en 

radi otherapi e. 

II.3.2 Rcrntgend i agnost iek 

Als bijzondere vormen van rontgendiagnostiek zijn te noemen 

bevolkingsonderzoek, tandheelkundig röntgenonderzoek, mam

mografie en computertomografie. 

De meest recente rapporten geven een frequentie van rönt

genonderzoek van 300-900 per 1000 inwoners per jaar voor 

geïndustrialiseerde landen en 100-200 voor ontwikkelings

landen, tandheelkundig en bevolkingsonderzoek meegerekend 

(UN 82, p 344, par 1 1 5 ) . Indien men Nederland op één lijn 

stelt met West-Duitsland is dit aantal voor ons land onge

veer 860 (exclusief het tandheelkundige onderzoek) (UN 82, 

p 3 4 6 ) . De geabsorbeerde orgaandoses in enig orgaan varië

ren van 0,01 tot 50 mGy per onderzoek. In UNSCEAR-82, p 

349, worden voorbeelden gegeven vdn recente schattingen wat 
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betreft radiografie en f 1uoroscopie*. Deze cijfers slaan op 

Japan. Een vergelijking met andere landen is moeilijk omdat 

de gehanteerde categorieën van onderzoek niet altijd het

zelfde inhouden. 

Bevolkingsonderzoek van de thorax wordt steeds minder uit

gevoerd, speciaal wegens het in vele landen vrijwel niet 

meer voorkomen van 1ongtuberculose. Nederland maakt hierop 

geen uitzondering. Het aantal thoraxonderzoeken in dit ka

der is in Zweden, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten 

minder dan 50 per 1 000 inwoners per jaar, maar in landen 

als Roemenie, de Sovjet-Unie, Australië en Japan nog onge

veer 300 per 1 000 inwoners per jaar (UN 82, p 336, par 

2 3 ) . 

De gegevens over de tandheelkundige rontgendiagnostiek ver

tonen grote hiaten. Bekend is dat in 1980 in Japan 851 op

namen en in Groot-Brittannie in 1977 212 opnamen per 1000 

inwoners zijn gemaakt (UN 82, p 336, par 2 9 ) . Met behulp 

van moderne technieken, betere apparatuur en accessoires 

heeft men de geabsorbeerde doses per onderzoek in de afge

lopen 20 jaar in sterke mate weten te beperken. Voor het 

hoornvlies van het oog is bijvoorbeeld dosisreductie moge

lijk van 3,4 tot 0,04 mGy en voor de schildklier van 0,6 

tot 0,02 mGy per onderzoek van 22 films (UN 82, p 336 par 

3 3 - 3 5 ) . Deze nieuwe technieken worden echter nog niet over

al toegepast. 

Het aantal mammografische onderzoeken groeit gestaag, in 

sommige landen tussen 1977 en 1979 met een factor van meer 

dan 2 terwijl de mammografie in 1975 nog in de kinder

schoenen stond. In 1979 was het aantal in Zweden en in de 

* Fluoroscopie = radioscopie = doorlichting: 
De rantgenbeelden van de organen worden bekeken op een 
doorlichtingsscherm, waarop een fluorescerende stof is 
gefixeerd. Bij fluoroscopie is in de gefndustrialiseerde 
landen het door 1ichtscherm meestal vervangen door een 
beeldversterker. 
Radiografie: De rontgenbeelden worden vastgelegd op een 
(foto)f ilm. 
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V e r e n i g d e S t a t e n r e s p e c t i e v e l i j k 4C en 200 pe r 1000 vrouwen 

per j a a r (UN 8 2 , p 3 3 7 , par 41) . Hammerste in (Ha 79) vond 

een v a r i a t i e i n de gem idde lde < geabsor beerde dos i s i n een 

gemi d d e l d e bo r s t k l i e r (175 gram) van 1 t o t 4 mGy per f o t o . 

I n een r e c e n t Ned e r l a n d s p r o j e c t werden per onderzoek waar -

den gevonden v a r i ë r e n d van 1,3 t o t 9 , 2 mGy per onderzoek 

( g e m i d d e l d 2 , 2 f i lms) (Zu 8 5 ) . 

De computertomografie (CT) is sinds 1971 zeer in opkomst. 

In Zweden was er van 1973 tot 1979 een groei van 0,03 tot 3 

onderzoeken per 1000 inwoners per jaar. Ongeveer 2/3 van 

deze onderzoeken betreft het hoofd (UN 82, p 348, tabel 7 ) . 

In Japan waren deze cijfers voor 1979 voor het hoofd 0,44 

en voor de rest van het lichaam 0,24 per 1 000 inwoners per 

jaar (UN 82, p 348, par 5 0 ) . Tabel 5 toont het effectieve 

dosisequivalent en de geabsorbeerde doses in drie relevante 

organen voor diverse CT-onderzoeken. 

Gegevens uit Polen geven een collectief effectief dosis

equivalent ten gevolge van de röntgendiagnostiek in 1980 in 

de orde van grootte van 600 manSv per miljoen personen per 

Tabel 5 Effectief dosisequivalent en geabsorbeerde dosis in 
gonaden, ogen en schildklier ten gevolge van ver
schillende CT-onderzoeken 

N . CT onder
dos isT^-x^zoek 
organen ^ " " - v ^ 

Hoofd 
(8 - 14 
doorsneden) 

Borst 
(10 - 18 
doorsneden) 

Buik 
(18 - 20 
doorsneden) 

E f f ec t i e f dosis
equivalent (nSv) 

Geabsorbeerde 
dosis (pGy)in: 
Gonaden (m / v) 
Ogen 
Sch i l dk l i e r 

40-100 

1 / 5 
4000-6000 

40-200 

60-110 

1 / 1 

140 

80-120 

10-50 / 10-150 
10 
3-10 
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j a a r , maar d i t is zeer w a a r s c h i j n l i j k een o n d e r s c h a t t i n g . 

In Japan kwam men voor he t ze l f de j a a r op 1800 manSv per 

m i l j oen personen per j aa r (UN 82, p 340, par 76) . 

UN5CEAR-82 hanteer t als rond ge ta l 1000 manSv per m i l j o e n 

personen per j a a r . Voor de meest voorkomende röntgenonder

zoeken bedraagt het e f f e c t i e v e dos isequ iva len t 0,05 mSv t o t 

c i r c a 10 mSv per v o l l e d i g onderzoek (UN 82, p 3 4 1 , par 8 3 ) . 

De weegfactoren van ICRP-26 z i j n a f g e l e i d van r i s i c o c i j f e r s 

zoals vermeld in de derde kolom van tabe l 6 . Een recent 

Tabel 6 Het sterf ter is ico per 10 personen per eenheid 
van orgaandosis geschat volgens UNSCEAR-77 en ter 
vergelijking volgens ICRP-26* 

Orgaan of weefsel 

Geschat sterfterisico per 
eenheid van dosis 

(10-4* Gy"1**) 
UNSCEAR-77 ICRP-26 

weegfactoren 

volgens 
ICRP-26 

Rood beenmerg 

Schildklier 

Vrouwelijke borst-
klier 
Mannelijke borst-
klier 
Lonoen 

Bot 

Rest van het 
1ichaam 

Totaal mannen 

Totaal vrouwen 

20 - 50 

5 - 15 

10 - 60 

0 

25 - 50 

2 - 5 

61 - 102 

20 

5 

) 
) 25 
) 

20 

5 

50 

) 
) 125 
) 

0,12 

0,03 

0,15 

0,12 

0,03 

0,30 

1*** 

Rood beenmerg 

Schildklier 

Vrouwelijke borst-
klier 
Mannelijke borst-
klier 
Lonoen 

Bot 

Rest van het 
1ichaam 

Totaal mannen 

Totaal vrouwen 

113 - 222 

123 - 282 

20 

5 

) 
) 25 
) 

20 

5 

50 

) 
) 125 
) 

0,12 

0,03 

0,15 

0,12 

0,03 

0,30 

1*** 

* De sterfterisicofactoren in UNSCEAR-77 z i jn voorname
l i j k gebaseerd op de effecten ten gevolge van hoge do
ses (> lGy) De ICRP aanbevelingen hebben echter betrek
king op het lage dosis gebied. 

** De sterfterisicofactoren z i jn in ICRP-26 uitgedrukt in 
10" Sv . Voor diagnostische röntgenstraling is dat 
echter 10"* Gy'1. 

*** Hierbij is 0,25, de weegfactor voor de gonaden, inbegrepen. 
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Nederlands onderzoek (Be 84) hanteert echter voor de bere

kening van een Somatisch Effectieve Dosis (SEO) de laagste 

van de risicofactoren van het rapport van UNSCEAR-77 met 

uitzondering van de risicofactor voor de vrouwelijke borst-

klier waarvoor de hoogste waarde jit dat rapport is genomen 

(tweede kolom van tabel 6 ) . In UNSCEAR-77 wordt namelijk 

aangegeven dat de lage risicofactor voor de vrouwelijke 

borst (10.10" 6y" ) betrekking heeft op Japan. Voor andere 

gebieden wordt voor de vrouwelijke borst de waarde 6 0 . 1 0 ~ H 

Gy~ aangenomen. Bovendien is de natuurlijke incidentie van 

borstkanker in Nederland één van de hoogste ter wereld, wat 

volgens \<et relatieve risicomodel (BE 80, p 30 en hoofdstuk 

1.6) een hogere risicofactor inhoudt. 

De SED is evenals het effectieve dosisequivalent een gewo

gen dosis, maar de GSD (genetisch significante dosis) is er 

niet in opgenomen. Bij de berekening van de SED worden de 

beide sexen apart bekeken, wat met name consequenties heeft 

doordat het risico van de borstklier voor de vrouw aanzien

lijk en voor de man verwaarloosbaar klein is. 

Tabel 7 (Be 84) geeft de somatisch effectieve dosis (SED) 

en het sterf ter i s ico door straling per jaar in Nederland 

voor de belangrijkste röntgenonderzoeken voor vrouwen en 

mannen. Daaruit blijkt dat het sterfterisico per jaar ten 

gevolge van de stralingsdosis bij rantgenologisch onderzoek 

voor de totale Nederlandse bevolking voor vrouwen circa 34 

en voor mannen circa 32 bedraagt. 

In bovengenoemd onderzoek bepaalden Beentjes en Glas 

(Be 84) de collectieve somatische effectieve dosiswaarden. 

Deze bedroegen voor alle vrouwen en alle mannen in Neder

land respectievelijk ongeveer 1,9.10 3 manGy.a" 1 en 2,8.10 3 

m a n G y . a - 1 . Dit komt neer op 0,34.10 3 manGy per miljoen per

sonen per jaar, wat voor röntgenstraling gelijk is aan 
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Tabel 7 Gegevens betreffende röntgendiagnostiek voor Neder
land in 1980, uitgedrukt in SED (manGy) en theore
t isch ster f ter is ico door ioniserende stral ing per 
jaar per 7.106 vrouwen en 7.106 mannen (Be 84) 

Onderzoekscategorie 

Vrouwen Mannen 

Onderzoekscategorie 
Theoretisch 
sterfte risico 
per jaar per 
7.10* 

collec
tieve 
SED 
(manGy) 

Theoretisch 
sterfte risico 
per jaar per 
7.10* 

collec 
t ieve 
SED 
(manGy) 

Lendewervels 
Intraveneuse urogra-
fie 
Colon 
Maag en duodenum 
Thoraxdoorlichting 
Thoraxopname 
Angiocardiografie 
Mammografie 
Schermbeeldfotografie 
Overige 

1.9 
1.7 

4,3 
3.7 
3,6 
1.C 
2,8 
2.6 
4.0 
6.7 

110 
100 

250 
220 
210 
110 
160 
150 
230 
390 

2.6 
2.1 

3,8 
5,2 
3.7 

1.1 
4,3 
0 
3.7 
5.4 

230 
190 

330 
460 
330 
100 
380 

0 
330 
480 

Totaal 34 1930 32 2830 

0,34 .10 3 manSv per m i l j o e n personen per j a a r . D i t ge ta l 

v a l t i e t s bu i ten de door UNSCEAR vermoede f a c t o r 2 ten op

z i ch te van hun ronde ge ta l van 1000 manSv per m i l j o e n per

sonen per j aa r voor het j a a r l i j k s e c o l l e c t i e v e e f f e c t i e v e 

dos isequ iva len t ten gevolge van rön tgend iagnos t iek (UN 82, 

p 341, par 8 3 ) . 

I I . 3 . 3 Nuc lea i r geneeskundige d iagnos t iek 

De b i j d rage van de d iagnos t i sche nuc l ea i r e geneeskunde 

wordt geschat op 2 t o t 15% van het c o l l e c t i e v e e f f e c t i e v e 

dos isequ iva len t van de rön tgend iagnos t i ek . Een groot lande

l i j k onderzoek in Japan l e v e r t een s c h a t t i n g op van 20 ^Sv 

per persoon per j a a r . 
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In Zweden werd in 1979 nog vrijwel uitsluitend 1 3 1 I voor 

schildk1ieronderzoek gebruikt (23% van de activiteit van 

alle gebruikte radi of armaca). In dat land droeg dat voor 

60% bij aan het totale collectieve effectieve dosisequiva

lent van de nucleaire geneeskunde. Na vervanging - waar mo

gelijk - door " m T c pertechnetaat zou 1 3 1 I nog maximaal 

8% van alle radiofarmaca uitmaken. Indien men in Zweden de

ze verandering doorvoert, resulteert dat in een verlaging 

van het effectief dosisequivalent ten gevolge van de nucle

aire geneeskunde met 30%. Aangezien er in Nederland (in 

1978) per gammacamera een vrijwel gelijk aantal inwoners 

was als in bovengenoemde landen (circa 130 000) en aange

zien men in ons land 1 3 1 I reeds grotendeels door 9 9 m T c 

heeft vervangen, kan worden geschat dat in Nederland het 

collectieve effectieve dosisequivalent circa 50 manSv per 

miljoen personen per jaar is (70% van 70 mansv (UN 82, p 

342, par 9 6 ) ) . Er was tot 1978 in de qe i ndustri al iseerde 

landen een forse groei maar daarna een geringe daling van 

het aantal verrichtingen in de nucleaire geneeskunde (UN 

82, p 342, par 9 6 ) , zodat de getallen voor 1979 ook onge

veer die voor 1982 zullen weergeven. UNSCEAR-82 schat dit 

collectieve effectieve dosisequivalent in de orde van 

grootte van 20-150 manSv per miljoen personen per jaar voor 

getndustrialiseerde landen (UN 82, p 345, par 1 2 4 ) . 

II.3.4 Radiotherapie 

Radiotherapie omvat, naast uitwendige bestraling (telethe

r a p i e s brachytherapie en therapeutisch gebruik van radio

farmaca (open bronnen). 

De teletherapie kan inhouden megavolt-, orthovolt-, opper

vlakte of contacttherapie. Bij brachytherapie worden inge

kapselde radioactieve bronnen voor langere tijd vlak bij of 

in de tumor gebracht, veelal als intracavitaire applicatie 

(het aanbrengen van een bron in een reeds bestaande li-
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chaamsholte) of als interstit iel e implantatie (het plaatsen 

van bronnen in dicht weefsel bijvoorbeeld met behulp van 

holle naalden of d r a d e n ) . Meestal wordt brachytherapie ge

combineerd met uitwendige bestraling. De meest voorkomende 

therapie met open bronnen is de behandeling van schild-

kliercarcinoom met 1 3 1 I , maar er bestaat daarnaast een gro

te variëteit aan behandelingen van benigne of maligne aan

doeningen met diverse nucliden. 

De overgrote meerderheid van de bestralingen in de geïndus

trialiseerde landen vindt plaats in de vorm van uitwendige 

bestralingen, veelal met behulp van megavoltapparatuur. 

Hieronder verstaat men met name cobaltapparaten { Co) en 

lineaire versnellers. Eind 1984 waren in ons land 41 mega

vol tapparaten, verdeeld over 20 radiotherapie-afdelingen, 

in gebruik. Cobaltapparaten leveren fotonenstraling (gamma

straling), lineaire versnellers kunnen fotonen- en electro-

nenstraling leveren. In 1983 werden 21 000 nieuwe patiënten 

bestraald met behulp van megavolt appparatuur, waarvoor 

400 000 bestralingszittingen noodzakelijk waren (GR 8 4 b ) . 

De dosis ten gevolge van uitwendige bestraling moet worden 

gesplitst in twee componenten, namelijk de dosis veroor

zaakt door de directe bundel en die door strooistraling en 

lekstraling. 

Het gebruik van afschermblokken om de contouren van de di

recte bundel te vormen veroorzaakt een verhoging van de do

sis aan de gonaden door strooistral i ng met een factor 2. 

Binnen 30 cm van de as van de bundel is de patient zelf de 

grootste bron van strooistraling. Bij 6 0 C o straling wordt 

de totale dosis buiten de primaire bundel overwegend ver

oorzaakt door strooistraling, terwijl bij bestraling met 

fotonen middels een 4MV lineaire versneller meer dan de 

helft van de dosis buiten de bundel op circa 30 cm van de 

as het gevolg van lek'traling is. Boven de 10 MV is er bui

ten de primaire bundel een belangrijke neutronenproduktie 
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door fotonen. 

In het bestralingsgebied worden vrij hoge doses gefractio-

neerd toegediend: gewoonlijk 20-60 Gy. De doses in organen 

en weefsels die buiten de directe bundel liggen, variëren 

per eenheid van huidoppervlak (cm 2) van minder dan 0,001 

tot 0,3 mGy per Gy intreedosis van de directe bundel (UN 

82, p 343, par 109; UN 82, p 362, tabel 2 9 ) . 

Over de brachytherapie in de geïndustrialiseerde landen 

zijn Japanse gegevens beschikbaar (UN 82, p 359, tabel 

2 4 ) . Het aantal behandelingen per miljoen inwoners zakte 

van 1971 tot 1979 van 455 tot 233 per jaar. In 1979 qaven 
2 2 6 R a en 6 0 C o bronnen, voornamelijk gebruikt voor de behan

deling van baarmoederhalskanker, ieder voor ongeveer 40% 

een bijdrage, 3 Cs werd slechts in 16% van de behandelin

gen toegepast. 

In Nederland wordt bij brachytherapie voor de intracavitai-

re applicaties (bijvoorbeeld gynecologische toepassingen) 

en voor de interstitiele implantaties, vooral gebruik ge

maakt van 1 3 7 C s , 6 0 C o , 1 9 2 I r en 2 2 6 R a . Het gebruik van 

Ra wordt thans (1984) minder gewenst geacht. Het aantal 

met brachytherapie behandelde patiënten bedraagt in ons 

land ruim 1000 per jaar (circa 70 per miljoen inwoners per 

jaar)(GR 8 4 b ) . 

Het therapeutische gebruik van radiofarmaca in Zweden be

trof in 1978 voor 90% van de behandelingen 1 3 1 i (voor de 

behandeling van schi 1 d U ierkanker en hyperthyreoidie) en 

voor 8% 3 2P (o.a. voor de bloedziekte polycythaemia v e r a ) . 

Het aantal behandelingen in Zweden, Japan en West-Berlijn 

is in tabel 8 weergegeven (UN 82, p 343, par 103). 
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Tabel 8 Aantal therapeutische behandelingen met radiofar-
maca per miljoen inwoners per jaar in Zweden, Ja
pan en West-Berlijn in 1978 en het verloop in de 
jaren voorafgaand aan 1978 

Aantal behandelingen per 10 6 inwoners per jaar 

1 3 1 T 32n 198. 
I P Au Verloop voor

Land/stad jaar gaande jaren 

Zweden 1978 350 32 1 Vrijwel constant 
Japan 1977 56 ^ b e k e n d 

Au en P W-Berli jn 1968 257 23 35 
^ b e k e n d 

Au en P 
1970 
1975 
1978 

188 
129 
305 

constant 

II.3.5 Conclus ie 

De bijdrage van de nucleaire geneeskunde en de radiothera

pie aan het totale collectieve effectieve dosisequivalent 

ten gevolge van medische toepassingen is relatief gering. 

Daarom schat UNSCEAR-82 het totale individuele gemiddelde 

effectieve dosisequivalent van medische stralingsblootstel

lingen op een waarde in de orde van grootte van 1 mSv per 

persoon per jaar in de getndustrialiseerde landen met een 

variatie tot een factor 3 tussen deze landen onderling. 

Uit tabel 7 volgt voor Nederland voor de rontgendiagnostiek 

een somatisch effectieve dosis (SED) van gemiddeld 0,34 mGy 

per persoon per jaar (4760 manGy per 14.10 6 personen). Voor 

diagnostische röntgenstraling is dit gelijk te stellen aan 

0,34 mSv. 

Een schatting van 0,4 mSv per persoon per jaar voor het ge

middelde effectieve dosisequivalent ten gevolge van alle 

medische toepassingen in Nederland lijkt daarom gerecht-

vaard i gd. 
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11.4 INDUSTRIËLE EN WETENSCHAPPELIJKE TOEPASSINGEN (RAPIO-

L06ISCHE WERKERS) 

De schatting van de jaardosis, gemiddeld over alle geregi

streerde radiologische werkers, wordt enigszins betnvloed 

door de statistische bewerking van de personendosimetriege-

gevens en het aantal personen dat als radiologisch werker 

staat geregistreerd. In de westerse landen varieert dit 

aantal van 1 tot 3 promille van de bevolking. Zwitserland 

is met 6 promille een uitzondering. Nederland neemt met on

geveer 25 000 radiologische werkers (ruim 1,5 promille) een 

middenpositie in. De beschikbare gegevens van de Nederland

se dosimetriediensten laten niet toe nauwkeurige dosisgege-

vens per werkomstandigheid te verstrekken. Wel is het moge

lijk een totaal overzicht van de in Nederland geregistreer

de radiologische werkers te geven waarbij onderstaande ver

deling in vier dosisequivalentk 1 assen is gehanteerd (tabel 

9 ) . 

Tabel 9 Aantallen van in Nederland in 1980 tot en met 1983 
geregistreerde radiologische werkers naar dosis 
equivalentklassen (DG 83) 

dosisequivalentklasse 1980 1981 1982 1983 

< 5 mSv.a"j 
5 - 1 5 mSv.a'j 

15 - 50 mSv.a'j 
> 50 mSv.a" 1 

23225 
720 
227 
16 

24742 
927 
302 

9 

23733 
871 
295 
11 

21901 
727 
269 

7 

Totaal aantal 24188 25980 24910 22904 

De doses ten gevolge van inwendige besmetting zijn in deze 

tabel niet verwerkt. Op grond van meetresultaten zowel in 

Nederland als bijvoorbeeld in Duitsland (RS 82) kan echter 
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worden gesteld dat de dosis als gevolg van inwendige be

smetting in het algemeen zeer gering is en in vergelijking 

met de uitwendige dosis geen belangrijke bijdrage levert, 

namelijk minder dan 0,5 mSv.a" . 

Aangezien in Duitsland dosimeters worden gebruikt met een 

lagere detectiegrens dan in Nederland en de werkomstandig

heden vergelijkbaar zijn, heeft de commissie besloten voor 

de bepaling van een gemiddelde jaardosis voor Nederland van 

Duitse gegevens uit te gaan. Op grond van deze gegevens uit 

1982 kan voor de gemiddelde jaardosis ongeveer 1 mSv worden 

genomen (RS 8 2 ) . 

De volgende groepen werknemers komen duidelijk boven deze 

gemiddelde dosis van 1 mSv uit: 

industriële radiografen; 

werkers, speciaal onderhoudswerkers, in nucleaire cen

trales; 

werkers binnen de spl-i jtstof opwerk ings i ndustr ie; 

werkers betrokken bij de fabricage van lichtgevende pro-

dukten (speciaal produkten waarin tritium wordt ver

werkt ); 

werkers betrokken bij de produktie en distributie van 

radioactieve bronnen en stoffen. 

De jaardosis, ontvangen door overeenkomstige werkers in di

verse landen, varieert nogal zodat het moeilijk is repre

sentatieve getallen te geven. 

Niettemin zijn er voldoende aanwijzingen dat de jaardosis 

voor de genoemde vijf groepen gemiddeld een factor 10 boven 

het algemeen gemiddelde ligt, hetgeen neerkomt op ongeveer 

10 mSv per jaar (UN 82, annex H ) . De situatie in Nederland 

stemt redelijk overeen met die in andere getndustrialiseer-

de landen hoewel in ons land niet alle werkomstandigheden 

voorkomen; met name is er in Nederland geen opwerkingsin-

dustrie en geen fabricage van lichtgevende produkten. 
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11.5 STRALINGSDOSES ALS GEVOLG VAN RADIOACTIEVE NEERSLAG 

DOOR KERNEXPLOSIES 

Als gevolg van de verspreiding van radioactieve stoffen 

door kernexplosies wordt de mens blootgesteld aan inwendige 

bestraling door inhalatie en ingestie van met radioactieve 

stoffen besmette lucht, voedsel en drinkwater. Uitwendige 

bestraling vindt plaats als gevolg van de aanwezigheid van 

radioactieve neerslag in de bodem. Radionucliden met grote 

halveringstijden, zoals bijvoorbeeld llfC, kunnen na ver

spreiding bij een kernexplosie gedurende honderden tot dui

zenden jaren een stralingsdosis in de mens veroorzaken. 

Kortlevende radionucliden, zoals bijvoorbeeld 1 3 1 I , zijn 

spoedig weer door radioactief verval verdwenen. Daarom wor

den zowel in UNSCEAR-77 als in UNSCEAR-82 de resultaten van 

de dosisschattingen gegeven als gemiddelde geabsorbeerde 

volgdoses in verschillende organen. Daarbij worden in beide 

rapporten de gegevens afzonderlijk gepresenteerd als gemid

delde doses voor de wereldbevolking en voor bewoners van 

respectievelijk het zuidelijk en noordelijk halfrand. Daar

naast worden in UNSCEAR-82 de resultaten ook gepresenteerd 

als effectieve volgdosisequivalenten in sievert en als col

lectieve effectieve volgdosisequivalenten in mansievert (UN 

82, p 226, par 114-8).De daarvoor gegeven reden is dat zo 

de onderlinge vergelijkbaarheid van de uitkomsten voor ver

schillende blootstal 1ingswegen en radionucliden wordt ver

beterd. 

Uit de fall-out op het noordelijk halfrond van kernexplo

sies tot en met het jaar 1980, heeft de Nederlandse bevol

king de totale volgdosis van ongeveer 600 u.Sv per persoon 

van de rad ionucl i den 9 5 Z r , 1 0 6 R u , lifl*Ce, 1 3 1 I en 11+0Ba 

reeds geheel of nagenoeg geheel ontvangen in de periode tot 

1980. De volgdoses van de overige radionucliden worden ont

vangen in perioden die uiteenlopen van tientallen jaren 

(2H, 9 0 S r , 1 3 7 C s ) tot duizenden jaren (lkC, 2 3 9 P u , 2*°Pu, 
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A m ) . Het zijn voornamelijk de volgdoses van de radionu-

cliden 9 0Sr (bot en beenmerg) en 1 3 7 C s (gehele lichaam) die 

thans bijdragen tot de jaarlijks ontvangen stralingsdosis. 

Aan de in totaal zeer geringe jaardosis levert lhC na het 

jaar 2000 de grootste bijdrage (een volgdosis van 2400 jxSv 

geleverd over duizenden jare n ) . Op grond van de metingen in 

Nederland, zoals gepubliceerd door de Coördinatie Commissie 

voor metingen van Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen 

(CC 8 2 ) , wordt het in het begin van de tachtiger jaren ont

vangen effectieve dosisequivalent geschat op 10 3 15 nSv 

per jaar, afhankelijk van de beschouwde leeftijdsgroep. De 

resultaten van deze Nederlandse metingen zijn in overeen

stemming met de in UNSCEAR-77 (UN 77, p 124, par 52) en 

UNSCEAR-82 (UN 82, p 216, par 36) gepresenteerde gegevens 

over andere landen uit de gematigde klimaatzone van het 

noordelijk halfrond. 

II.6 LOZING EN AFVALVERWIJDERING 

De verschillende vormen van lozing en afvalverwijdering die 

doses voor de bevolking ten gevolge kunnen hebben, kunnen 

ruwweg worden verdeeld in drie categorieën. 

In de eerste plaats de lozingen door het gebruik van fos

siele brandstoffen en fosfaatertsen, alsmede de afvalver

wijdering van verbruiksgoederen waarin bewust radioactieve 

stoffen zijn verwerkt en van de reststoffen van de uranium-

winning. De hiermee gepaard gaande doses zijn reeds in dit 

hoofdstuk aan de orde gesteld. Het gemiddelde effectieve 

dosisequivalent ten gevolge van bovengenoemde activiteiten 

bedraagt voor de Nederlandse bevolking naar schatting min

der dan 10 nSv per jaar. 

De tweede categorie wordt gevormd door lozingen in lucht en 

water afkomstig van nucleaire installaties en radionucli-
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denlaboratoria. Tabel 10 vermeldt schattingen van de maxi

male effectieve dosisequivalenten die een persoon langs de

ze weg ontvangt. Zowel inhalatie als inqestie van radioac

tieve stoffen alsook de uitwendige bestraling zijn in be

schouwing genomen. 

Het gemiddelde effectieve dosisequivalent voor de wereldbe

volking ten gevolge van alle lozingen c*jor nucleaire in

stallaties, bedraagt naar schatting 0,1 d 0,2 M-SV per per

soon per jaar (UN 82, p 326, par 5 3 ) . Uit de gegevens van 

UNSCEAR-82 kan worden afgeleid dat het gemiddelde effectie

ve dosisequivalent voor de Europese bevolking ten gevolge 

van de lozingen door nucleaire installaties naar schatting 

circa 0,6 u.Sv per jaar bedraagt. Deze dosis wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door de regionale invloed van de 

opwerkingsfabriek in Sellafield (UK). De consumptie van vis 

Tabel 10 Maximale individuele effectieve dosisequivalent 
voor een lid van de bevolking en voor enkele lo-
zingsbronnenin uSv per jaar 

Lozingsbron Dosis 
(uSv.a-1) 

Opmerk i ngen Referen
ties 

Uraniumverrijking < 0,1 Nederlandse situatie SE 75 

Uraniumverwerking en 
splijtstoffabricage 

< 10 Niet in Nederland SE 75 

Kernenergiecentrales < 10 Nederlandse situatie SE 75,UN 82 

Opslag van gebruikte 
splijtstof en kern-
splijtingsafval 

< 10 Niet in Nederland SE 75 

Opwerkingsinstal
laties 

< 1500 Niet in Nederland 
(Sellafield, UK) 

Hu 82 

Radionucliden
laborator ia 

< 0,1 Nederlandse situatie GR 85 a 
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uit de Ierse zee, de Noordzee etc. levert namelijk de be

langrijkste bijdrage ( Hu 82; UN 82, p 13, tabel 8 ) . 

Door de lozingen uit radionuclidenlaboratoria ontvangt de 

Nederlandse bevolking gemiddeld een effectief dosisequiva

lent v*n, naar schatting, minder dan 0,1 jiSv oer jaar (GR 

8 5 a ) . Voor de lozingen ten gevolge van uranium verwerking 

kan dezelfde waarde uit SE 75 worden berekend. 

De derde categorie betreft de stortingen van verpakt radio

actief afval in de Atlantische Oceaan. De maximale dosis 

als gevolg van deze stortingen, die men sinds 1967 in de 

Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan uitvoert, wordt geschat 

op ten hoogste 0,1% van de ICRP-dosisl imieten voor leden 

van de bevolking, dat is minder dan 5 uSv.a totale 

lichaamsdosis (0E 8 0 ) . Deze berekende stralingsbelasting 

heeft betrekking op hypothetische kritieke groepen en niet 

op aanwijsbare bevolkingsgroepen in enig land. Als gevolg 

van de bij de berekening gebruikte veronderstellingen kan 

de berekende dosis als bovengrens worden beschouwd. De wer

kelijke stralingsdoses liggen daar waarschijnlijk ver on

der. Een indruk van de mate van overschatting kan worden 

verkregen uit de bespreking van de "factors of inherent sa

fety" in IAEA-211 (IA 7 8 ) , waarin de IAEA-1imieten voor het 

vrijkomen van radionucliden uit radioactief afval op de 

diepzeebodem worden afgeleid. Volgens dit rapport liggen 

voor de daarin beschouwde radionucliden de inherente facto

ren van overschatting in de orde van grootte van 3 tot 

100. Doordat radionucliden in verschillende radiotoxiteits-

klassen worden ingedeeld, komt daar nog een extra factor 

van overschatting van 3 tot 30 bij. De overschattingsfactor 

ligt daardoor in de orde van grootte van 10 tot 3 000 en 

kan daarbinnen niet nauwkeurig worden vastgesteld. De kans 

dat de overschattingsfactor dicht bij de uitersten van 10 

en 3 000 zal liggen, wordt klein geacht. 
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II.7 STRALINGSBELASTING TEN GEVOLGE VAN BEROEPSMATIGE ON

GEVALLEN 

Men kan van een stralingsongeval of incident spreken als 

radiologische werkers of andere personen worden blootge

steld aan een dosis die uitgaat boven de wettelijke limie

ten (0,05 Sv (5 rem) per jaar en 0,03 Sv (3 rem) per kwar

ta a l ) . Dit komt slechts sporadisch voor en in de meeste ge

vallen betreft het dan nog een geringe overschrijding. De 

bijdrage aan de totale dosis ontvangen door alle radiolo

gische werkers als gevolg van ongevallen is dan ook zeer 

geri ng. 

Uit gepubliceerde gegevens over een lange reeks van jaren 

blijkt dat de meeste overbestralingen voorkomen in de indu

striële radiografie. Vooral door het gebruik van mobiele 

opstellingen, neemt de kans op een ongeval toe (UN 82, 

p 389, par 1 0 7 ) . De oorzaak kan zowel van technische aard 

(slecht onderhoud) als een tekort aan deskundigheid bij het 

uitvoerend personeel zijn (UN 82, p 393, par 135). Ook de 

Nederlandse ongevalservaringen tonen aan dat de industriële 

radiografie de meeste stralingsincidenten oplevert. Daar

naast vielen de afgelopen jaren min of meer ernstige over

bestral ingen te registreren bij onder andere het verwisse

len van een 6 0Co telecuriebror (verkregen dosisequival ent 

<5 S v ) , bij het werken met een rontgendiffractie-apparaat 

en voorts met een aantal röntgentoestellen in ziekenhuizen 

en in particuliere praktijken. 

Opgave van de verkregen dosis is dikwijls moeilijk, omdat 

de ervaring van de afgelopen jaren leert dat vaak niet-ra-

diologische werkers bij ongevallen betrokken raken en deze 

personen geen dosimeter dragen. Bij deze personen is de 

aanvankelijk geschatte dosis meestal veel hoger dan achter

af uit het klinische beeld en het laboratoriumonderzoek 

blijkt. 
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11 .8 STRAUNGSBELASTING VAN DE BEVOLKING TEN GEVOLGE VAN 

LOZINGEN BIJ REACTORONGEVALLEN 

Tot nu toe zijn er twee reactorongevallen geweest waarvan 

door middel van metingen is vastgesteld dat ze hebben ge

leid tot een blootstelling van de bevolking, namelijk op 

Three Mile Island (maart 1979) en in Windscale (oktober 

1957) (UN 82, p 376, par 1 3 4 ) . 

Het ongeval in de kerncentrale te Three Mile Island had een 

ernstige beschadiging van brandstofelementen tot gevolg. 

Tijdens dit ongeval werd circa 3 , 7 . 1 0 1 7 Bq edelgassen 

(hoofdzakelijk l 3 3 X e ) en 5 , 5 . 1 0 n Bq 1 3 1 I geloosd (UN 82, p 

267, par 1 3 7 ) . Deze lozingen resulteerden in een collectie

ve totale lichaamsdosis van 20 manGy (Ke 7 9 ) . De maximale 

individuele dosis die men zou kunnen hebben ontvangen ten 

gevolge van uitwendige gammastraling in enig o.'gaan, was 

85.10"' Gy. De gemiddelde individuele dosis binnen een 

straal van 80 km was volgens een ruwe schatting 1,5.10" 5 Gy 

(UN 82, p 367, par 1 3 8 ) . De stralingsbelasting van de be

volking was dus verwaarloosbaar klein. 

De lozingen tijdens de brand in de Windscale-reactor be

troffen naar schatting 7,4.10 l l + Bq 1 3 1 I , 4 . 4 . 1 0 1 3 Ba 1 3 7 C s , 

1,2.10 1 3 Bq 1 0 6 R u en 1.2.10 1 5 Bq 1 3 3 X e (UN 82, p 268, par 

1 4 0 ) . De individuele schiIdk1iervolgdosis voor de leden van 

de omwonende bevolking bedroeg maximaal 1 0 " 2 Gy en voor 

kinderen mogelijkerwijs 1 0 " 1 Gy. Voor de overige bevolking 

was met name de grondbesmetting en vervolgens de inwendige 

besmetting vooral door radioactief jodium in melk van be

lang. Het collectieve volgdosisequivalent, ten gevolge van 

alle radionucliden, wordt geschat op 1,3.10 3 manSv, waarvan 

de helft het gevolg is van schi1dk1 ierbestral ing. 
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Hoewel voor deze twee ongevallen de collectieve volgdoses 

konden worden geschat, lijkt het niet gerechtvaardigd hier

uit algemene conclusies te trekken ten aanzien van de stra

lingsbelasting van de bevolking door reactorongevallen. In 

tegenstelling tot UNSCEAR-77 stelt UNSCEAR-82 vast dat "de 

waarschijnlijkheidsbenaderingen welke het risico van reac

tor programma's voorspellen door naar de toekomst te extra

poleren, hoewel bruikbaar voor andere doeleinden, niet moe

ten worden gebruikt als een basis voor de schatting van 

welke toekomst-component van een collectieve volgdosis dan 

ook" (UN 82, p 267, par 1 3 5 ) . UNSCEAR-82 geeft geen nadere 

onderbouwing van deze conclusie. 

Ten aanzien van de Nederlandse situatie zij opgemerkt dat 

reactorlozingen, of enige andere ongevalslozing van radio

actieve stoffen, niet of nauwelijks hebben bijgedragen aan 

de stralingsbelasting van de bevolking. 

11.9. SAMENVATTING EN CONCLUSIE. 

Tabel 11 geeft voor de Nederlandse bevolking het totale ge

middelde individuele dosisequivalent ten gevolge van ioni

serende straling weer. Omdat sommige bronnen uitsluitend 

betrekking hebben op radiologische werkers is een splitsing 

gemaakt tussen de radiologische werkers en de (overige le

den van de) bevolking. De tabel vermeldt ter vergelijking 

ook het dosisequivalent voor de wereldbevolking (UN 8 2 ) . 

Zoals uit de tabel blijkt, is het gemiddelde jaarlijkse ef

fectieve dosisequivalent voor een lid van de Nederlandse 

bevolking ongeveer 2 mSv. Voor radiologische werkers komt 

daar gemiddeld 1 mSv per jaar bij. 
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Tabel 11 Het gemiddelde individuele effectieve dosisequivalent voor de leden van de 
bevolking en voor de radiologische werkers in Nederland en in de wereld, in 
mSv per jaar 

Bron 
Gemiddeld individueel effectief 
dosisequivalent in mSv per jaar Bron 

Nederland wereld 

11.1 Natuurlijke stralingsbronnen rret 
inbegrip van de bijdrage door 
menselijk handelen 

Natuurlijke stralingsbron+radon/thoron 
Idem door technologische ontwikkelingen 
Fosforgips 
Gebruiksgoederen 

11.2 Medische blootstelling 

Röntgendiagnostiek 
Nucleaire geneeskunde 
Radiotherapie 

11.3 Medische industriële wetenschappe
li jke toepassingen (radiologische 
werkers) 

11.4 Radioactieve neerslag door kernex
plosies 

Lozingen, afval 
Sellafield 
Radionuclidenlaboratoria 
Stortingen Atlantische Oceaan 

11.5 Beroepsmatige ongevallen 

11.6 Lozingen b i j ongevallen 

1.5 
<0,01 
<0,1 
<0,01 

0,34 
0,05 

zeer klein 

1,0 

0,01-0,015 

< 0,6.10-3 
< 0,1.10-3 

« 0,5.10-3* 

zeer klein 

2,0 
<0,01 

0,1 
<0,01 

) l(qeindustr. 
) landen) 
) 0,4 (Ontwik 

kelings 
landen) 

0,1.10-3 
0,2.10-3 

verwaarloos
baar klein 

TOTAAL Bevolking 
Radiologische werkers 

circa 2 
circa 3 

circa 3 

* Dit getal volgt uit de overweging dat S.1QT0 mSv per jaar een factor 10 tot 3000 
te groot is. 
(zie tekst par. II.6) 
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III DOSIS-EFFECTRELATIES EN RISICOFACTOREN 

III.l DOSIS-EFFECTRELATIES 

III.1.1 INLEIDING 

Het verband tussen de kans op inductie van een bepaald bio

logisch effect en de stralingsdosis is complex. Er zijn ef

fecten die pas boven een bepaalde drempeldosis optreden en 

waarvan de ernst afhankelijk is van de dosis. In ICRP-26 

worden deze effecten niet-stochastische effecten genoemd. 

Voorbeelden hiervan zijn staar (ooglenstroebeling), blij

vende veranderingen in de huid, verlies van vruchtbaarheid 

en sommige teratogene effecten. Voor een andere groep ef

fecten lijkt er geen aanwijzing voor een drempeldosis te 

zijn en is er geen relatie tussen de individuele dosis en 

de ernst van het effect, b.v. inductie van tumoren en gene

tische veranderingen. Deze effecten worden stochastische 

effecten genoemd. In dit hoofdstuk worden de niet-stochas-

tische en stochastische effecten en de kans van optreden 

als functie van de dosis nader beschreven. 

In het algemeen kan worden gesteld dat voor de inductie van 

een stochastisch effect een verandering in één of enkele 

cellen voldoende is. Voor een niet-stochastisch effect is 

verlies van het vermogen tot deling of verlies van functie 

in een aanzienlijke fractie cellen van het desbetreffende 

orgaan nodig. In het eerste geval kan een kleine dosis al 

voor dit effect zorgen, in het laatste geval is voor ern

stige niet-stochastische effecten een dosis in de orde van 

grootte van enkele Gy nodig. 

Uit dierexperimenten is gebleken dat de frequentie van een 

gefnduceerd stochastisch effect als functie van de dosis na 

een toename vaak een maximum vertoont, met daarna een afna

me bij nog hogere doses (zie figuur 3 ) . De toename van de 
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kans op een geïnduceerd effect met de dosis wordt in ver

band gebracht met het aanbrengen van een transformatie en/ 

of mutatie in de cel zonder dat daarbij het delend vermogen 

wordt aangetast. Bij hogere doses treedt een afname van de

ze kans op, waarschijnlijk als gevolg van celdood van po

tentieel getransformeerde cellen. Een overeenkomstig ver

band wordt ook gevonden voor getnduceerde overerfbare ver

anderingen . 

I 

dosis, D 

Figuur 3 Algemene dosis-effectrelatie 

In de volgende paragrafen worden enige dosis-effectrelaties 

besproken waarmee de kans op een stochastisch effect, b.v. 

tumor induct ie, als functie van de dosis wordt beschreven en 

waarin radiobiologische inzichten en overwegingen zijn ver

werkt. Deze relaties zijn ontwikkeld om schattingen te kun

nen maken van het risico op stochastische effecten bij lage 

doses en lage dosistempi. Zij zijn gebaseerd op gegevens 

verkregen bij hoge doses. Vooral schattingen van het risico 

van kleine doses 1age-LET-straling, al of niet met een laag 

dosistempo toegediend, zijn moeilijk te maken omdat de vorm 

van de dosis-effectcurve die dit verband zou moeten weerge

ven, niet bekend is. Voor hoge-LET-straling, zoals neutro

nen, is de situatie duidelijker. Men is er in het algemeen 

over eens dat de dosis-effectrelatie in het lage dosisge

bied voor hoge-LET-straling lineair is (zie III.1.2.2). 
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III.1.2 DOSIS-EFFECTRELATIES 

In deze paragraaf wordt aangegeven welke dosis-effectrela

ties er op het ogenblik worden gehanteerd om de kans op in

ductie van tumoren en genetische effecten als functie van 

de dosis te beschrijven. Met behulp van deze relaties kan 

worden geëxtrapoleerd naar het lage dosisgebied. 

III.1.2.1 De lineaire dosis-effectrelatie 
M - - - ! • • ! I 'II 

Het biologische effect wordt bij de lineaire dosis-effect

relatie verondersteld te zijn veroorzaakt door een "single 

event", d.w.z. dat iedere energie-afgifte in een doelcel 

een bepaalde kans heeft een verandering in het DNA van de 

cel te induceren. Op deze veronderstelling is de lineaire 

dosis-effectrelatie gebaseerd: 

E=aD, (1) 

waarin E de kans is op het optreden van een effect, a een 

evenredigheidsconstante en D de geabsorbeerde dosis. In de

ze lineaire functie spelen dosistempo en fractioneringsef-

fecten geen rol, behoudens hun invloed op de waarde van a, 

die immers de helling van de rechte lijn bepaalt. Deze een

voudige relatie is oorspronkelijk gebaseerd o.a. op de ob

servatie dat de inductie van puntmutaties in rijpe sperma

cellen van het bananevliegje door röntgenstraling een line

aire dosis-afhankelijkheid vertoont. Gegevens die beschik

baar kwamen van experimenten met andere biologische syste

men waren niet goed met deze relatie te beschrijven en voor 

deze werden andere relaties ontwikkeld. 
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111.1.2.2 De lineair-kwadratische dosis-effectrelatie 

Voor hoge-LET-straling vertonen de waargenomen effecten een 

praktisch lineaire afhankelijkheid van de dosis. Voor de 

kans op het optreden van een biologisch effect getnduceerd 

door 1age-LET-straling zijn daarentegen dosis-effectrela

ties gevonden waarvan de vorm van de curve zich goed laat 

beschrijven met een lineaire en een kwadratische term van 

de dosis: 

E = a xD + a 2 D
2 , (2) 

waarin de parameters ai en &2 evenredigheidsconstanten zijn 

met, respectievelijk, de eenheid Gy~ en Gy" . Met deze re

latie kan een aantal biologische effecten worden beschreven 

zoals kans op tumor induct ie. De vorm van de funtie houdt in 

dat voor het waargenomen effect de interactie van twee ele

mentaire effecten, vaak ook sublesies genoemd, is vereist. 

Bij de interactie van deze sublesies in tijd en ruimte spe

len dosistempi en herstelprocessen een belangrijke rol. Met 

behulp van de microdosimetrie wordt het lineair-kwadrati

sche model theoretisch onderbouwd (Ke 7 2 ) . 

111.1.2.3 Andere dosis-effectrelaties 

Naast de lineaire en de lineair-kwadratische dosis-effect

relaties zijn er nog andere modellen die bepaalde waargeno

men dosis-effectrelaties mathematisch beschrijven. Deze 

zijn, bijvoorbeeld, het kwadratische model, waarmee de fre

quentie bij muizen van met 90Sr getnduceerde botsarcomen 

kan worden beschreven (Mo 6 3 ) , en het model van Mayneord-

Clarke (Ma 7 5 ) , waarbij ook rekening wordt gehouden met de 

1atentieperiode als functie van de dosis. Deze relaties 

worden in dit rapport niet toegepast en daarom hier niet 

besproken. 
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III.1.2.4 Extrapolatie naar het lage dosisgebied 

In het lineair-kwadratische model is de ratio van de even-

red 1gheidsconstanten aj en a 2
 een karakteristieke grootheid 

die een functie is van de kwaliteit van de straling en van 

het biologische effect. Voor 1 age-LET-straling ligt de ra

tio h i / & 2
 in de orde van grootte van 0,5 tot 2 Gy. 

I 

1 
• 

A . . . ' 3 

<x .••• 
+ / .-•"^ 

+ / .,••• * / .••• * / ...•• 
* x ,.•• 

+ x .*•' • X -••*" • x .•*• s y ••• * y.»* \ s v»# 
\ 

' d \ 
* ,**y \ 

*' **'^r \ 

incidentie  

— \ " 

incidentie  

dosis 

E p i d e m i o l o g i s c h e gegevens zijn beschikbaar voor 
doses in het gebied rond dosis D 2 . Lineaire ex
trapolatie volgens lijn 1 levert een overschat
ting van een factor 2 op bij dosis d1 waarvoor 
geldt: d l / è 2

 =D1» aannemende dat lijn 2 de wer
kelijke d o s i s - e f f e c t r e l a t i e voorstelt. 
Extrapolatie zonder in achtneminq van' het cel 
dood-effect, vanuit de gebieden rond de doses D 3 
en Dt, (lijnen 3 en 4 ) , geven respectievelijk een 
minder grote overschatting en een onderschatting 
in het lage dosis gebied. 

Figuur 4 Over- en onderschatting van de risico's bij lage 
doses ten gevolge van lineaire extrapolatie van
uit hoae doses 
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Het is mogelijk met behulp van deze a 1 / a 2 - w a a r d e n een in

druk te krijqen van de overschattina van de kans O D induc

tie van een bepaald effect bij lineaire extrapolatie van 

het hoge naar het lage dosisgebied (zi^ fiquur 4 ) . De over

schatting bedraagt een factor 1,5 l 4 als uit het dosisqe-

bied van 1 3 2 Gy wordt geëxtrapoleerd naar een dosis van 

ongeveer 0,01 Gy. 

Bij gefractioneerde bestralingen met kleine fractiedcses 

met lage dosistempi zal, onafhankelijk van de totale geac

cumuleerde d o s i s , bij lineaire extrapolatie van het hoge 

naar het lage dosisgebied praktisch geen overschatting van 

het risico optreden. Dit is vooral het gevolg van een in 

deze omstandigheden v e r w aarloosbare bijdraqe van de kwadra

tische component. 

Bij relatief hoge doses wordt de kans dat een geïnduceerd 

effect tot expressie komt, verminderd omdat celdood van po

tentieel g e t r a n s f o r m e e r d e cellen kan o p t r e d e n . In formule 

(2) kan een term voor inductie van celdood worden opgeno

men : 

E=(aiD + a 2D )exp - (b tD + b 2 0
2 ) (3) 

De constanten b. en b , parameters van de overlevingS' 

curve, kunnen in principe via experimenteel onderzoek wor

den berekend. Indien de term voor inductie van celdood niet 

in acht wordt g e n o m e n , zal extrapolatie naar het laqe do

sisgebied vanuit hoge doses 1age-LET-stral ing in het alge

meen tot minder overschatting van het risico bij lage doses 

leiden (zie figuur 4 lijn 3 ) . Voor zeer hoge doses hoge-

LET-straling kan dit zelfs leiden tot een onderschatting 

(zie lijn 4 ) . 

Bij extrapolatie van hoge naar lage doses volgens de li

neair-kwadratische (of k w a d r a t i s c h e ) d o s i s - e f f e c t r e l a t i e 

neemt de frequentie van het te verwachten effect veel snel

ler af dan volgens een lineaire e x t r a p o l a t i e . Extrapolaties 
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worden soms ZDwel volgens het lineair-kwadratische of het 

kwadratische model als volgens het lineaire molel uitge

voerd, om respectievelijk onder- en bovengrenzen van de in-

cidentie van het te verwachten effect te schatten. Voor 

stralingsbeschermingsdoeleinden wordt vaak de lineaire do

sis-effectrelatie zonder drempelwaarde gehanteerd omdat dit 

een veilige bei.adering is. 

III.1.3 RISICOMODELLEN 

Naast de vraag of een bepaalde dosis-effectrelatie bruik

baar is voor het schatten van de risico's voor groepen per

sonen bij lage doses, is er nog een tweede factor van be

lang, n.l. de keuze tussen het absolute en relatieve risi

comodel (zie 1.6 en figuur 5 ) . 

S 
I 

leeftijd (jaar) 

Curve (1): natuurlijk voorkomende incidentie. 
Curven (2) en (3): natuurlijk incidentie ver
meerderd met de incidentie ten gevolge van 
blootstelling aan een bepaalde dosis op leeftijd 
x e na een minimale 1atentieperiode x, respec
tievelijk volgens het absolute(2) en het rela
t i e v e ^ ) risicomodel 

Figuur 5 Incidentie van tumoren in een populatie als 
functie van de leeftijd 
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III.1.4 BETROUWBAARHEID VAN RISICOSCHATTINGEN 

de i nc i dent ie van stochastische eff ecten ten gevolge van 

ootste 11 in g aan doses ioniserende stral ing in groepen 

rsonen te kunnen schatten, zijn niet , al leen d e dosis-ef-

ctrelati es en risicomodellen van be 1 ang. Er zijn andere 

ctoren d ie de nauwkeurigheid van de schatt ing mede betn-

oeden. Een aan tal van deze factoren wordt h ier genoemd. 

Aanwezigheid van een controlegroep 

Grootte van de onderzochte populatie 

Het aantal gevallen van kanker in de blootgestelde popu

latie moet voldoende groot zijn om een statistisch be

trouwbaar beeld te krijgen van het extra aantal boven 

wat men mag verwachten op grond van gegevens uit de con

trol egroep. 

De volgperiode ("follow-up") 

Een groep blootgestelde personen zal gedurende een lange 

tijd moeten worden gevolgd opdat geïnduceerde maligni-

teiten ook na een lange 1atentieperiode nog kunnen wor

den gedetecteerd. De meeste epidemiologische studies 

zijn dan ook nog niet als afgerond te beschouwen {zie 

ook 1.4). 

De diagnose 

Het is belangrijk dat de juiste doodsoorzaak wordt vast

gesteld en geregistreerd. (In tal van publikaties uit 

diverse westerse landen wordt vermeld dat circa 40% van 

de doodsoorzaken bij patiënten bij wie obductie is ver

richt, niet overeenkomt met de voor de obductie vermoede 

doodsoorzaak (St 8 3 ) ) . 

Gegevens over doses en dosisverdeling 

Doses, dosistempi, aantal fracties, verdeling van de do

sis over het lichaam of het orgaan en de variatie van 

geabsorbeerde doses in verschillende individuen van een 

groep moeten bekend zijn. 
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Onlangs is twijfel gerezen over de vraag of de grootte 

van de doses waaraan de Japanse bevolking ten gevolge 

van de atoombom explosies in Hiroshima en Nagasaki werd 

blootgesteld wel goed is geschat (Lo 8 1 ) . Met name de 

bijdrage van de neutronendosis onder de Hiroshima-bevol-

king zou geringer zijn dan in de T65D-studies (T65D) 

werd verondersteld. (De doses ontvangen door individuele 

overlevenden werden in steeds beter uitgevoerde studies 

in 1950, 1957 en in 1965 geschat als een functie van de 

afstand tot de ontploffing. De laatste studie staat be

kend als de T65D, de "tentative 1965 dose", die als ba

sis diende voor risicoschattingen in de zeventiger ja

ren ) . Een schatting van de RBE van neutronen is hiermee 

op losse schroeven komen te staan. In het algemeen kan 

echter worden gesteld dat de veranderingen in de schat

tingen van de gammadoses bij Japanse overlevenden weinig 

of geen consequenties hebben voor de risicofactoren wel

ke in de stralingshygiëne worden gehanteerd omdat deze 

mede gebaseerd zijn op andere epidemiologische gegevens. 
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III.2 STOCHASTISCHE EFFECTEN 

III.2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk over door straling getnduceerde stochasti

sche effecten zullen gegevens betreffende een aantal speci

fieke organen worden beschreven. Aan de orde komen organen 

en weefsels waarvoor in de publikatie ICRP-26 mortaliteits-

risicogetallen worden genoemd, te weten borstkiier, schild-

klier, bloedvormende organen, beenweefsel en longen. Voor 

de geslachtsorganen worden de risicogetallen wat betreft 

stral ingsgeinduceerde genetische aandoeningen besproken. In 

het algemeen zullen de literatuurbronnen worden genoemd 

waaruit risicoschattingen voor de incidentie en/of mortali

teit van stralingsgetnduceerde aandoeningen zijn afgeleid, 

alsmede de gevonden dosis-effectrelaties en leeftijds- en 

andere factoren die net effect beïnvloeden. Voor enige or

ganen wordt nagegaan wat de genezingskansen zijn voor de 

bij dat orgaan behorende specifieke maligniteiten. 

III 2.2 BORSTKLIER 

III.2.2.1 inleiding 

Borstk1 ierkanker is in westerse landen een belangrijk 

volksgezondheidsprobleem. In Nederland '/ordt de diagnose 

borstkanker jaarlijks bij meer dan 7000 vrouwen gesteld. 

Deze incidentie is nog stijgende. De incidentie bedroeg in 

1980 ca. 95 per 10 vrouwen per jaar, slechts 3,6% van alle 

gevallen van borstklierkanker betrof echter vrouwen jonger 

dan vijfendertig jaar (CBII 8 0 ) . In een groot aantal landen 

bedraagt de gemiddelde incidentie ongeveer 50 per 10 5 vrou

wen per jaar. Alleen Zwitserland en de VS hebben ongeveer 

dezelfde incidentie als Nederland (GR 8 4 b ) . De oorzaak van 

deze landelijke verschillen is vooralsnog onbekend. Voor 
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het juist interpreteren van de gegevens in dit hoofdstuk is 

het van belang dat de incidentie in Japan erg laag is, na

melijk ca. 13 per 1 0 5 per jaar (GR 8 4 b ) . Vooral onder oude

re vrouwen in Japan is de incidentie relatief laag (UN 77, 

p 393-94, par 1 9 7 ) . . 

Gegevens over de inductie van borstK1iertumoren door ioni

serende straling bij de mens worden vooral ontleend aan on

derzoek van de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki ("o-

verlevenden van H en N") en aan onderzoek van patiënten die 

vcnwege een borstk1ierontsteking en/of goedaardige gezwel

len therapeutisch werden bestraald ("Rochester-studie" en 

"Stockholm-studie") of een stralingsdosis op de borstklier 

ontvingen als gevolg van herhaald rontgendiagnostisch 

(f 1uoroscopisch) onderzoek van de longen {"Massachusetts-

studie" en "Nova Scot ia-studie"). Tabel 12 geeft nadere in

formatie over deze onderzoekingen. 

III.2.2.2. Aard van de door straling geïnduceerde tumoren 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de door ioniserende 

straling gefnduceerde borstk1 iertumoren van dezelfde aard 

zijn en in dezelfde onderlinge verhouding voorkomen als 

"spontaan" optredende borstkliertumoren (Wa 68; To 7 9 ) . Zo

wel bij niet. aan straling blootgestelden als bij bestraalde 

vrouwen bestond de overgrote meerderheid van deze tumoren 

uit infiltrerende cel woekeringen van de afvoergangen van de 

melkklieren (UN 77, p 389, par 1 6 4 ) . 

III.2.2.3 Dosis-effectrelaties 

De resultaten van de Massachusetts-studie zijn in overeen

stemming met een lineaire dosis-effectrelatie over het ge

hele dosisgebied, met een mogelijke afname van het risico 

bij hoge doses (meer dan 150 onderzoeken per patient, 15 

mGy per onderzoek) (UN 77, p 390, par 1 6 9 ) . In de Roches-
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Tabel 12 Overzicht van studies van de inductie van borstklierkanker door ioniserende straling a) 

Aanduiding en aard 
van studie 

Aantal 
bloot-
ge
stel -
den 

Leeftijd 
ten tijde 
van bloot
stelling 
(jaren) f) 

Gemiddelde 
dosis op de 
borstklier 
(Gy) 

Volg periode 
in jaren ge
rekend vanaf 
de bestraling 
(jaren) 

Relatief 
risico 
c), e) 

Toename van. 
het relatie
ve risico 
per 10 nfiy 
(procenten) 

Aantal door 
straling ge-
induceerde 
gevallen (per 
ICr vrouw
jaar. Gy) e) 

"Overlevenden van 
H en N" b) Acute 
dosis als gevolg 
van atoomexplosie 

10 861 > 10 (33) 
• 

0,76 10-29 1,7 
(1,4-2,0) 

0,9 3,6 
(2,1-5,1) 

"Rochester-studie" 
Een of enkele ma
len therapeutisch 
bestraalde patiën
ten wegens borst
kl ier ontsteking 

606 15-44 (27) 
d) 

2,47 10-34 2,2 
(1,4-3,2) 

0,49 8 3 
(3,1-16,0) 

"Massachusetts-
studie" Vele be
stralingen bi j 
diagnostisch ront-
gen onderzoek 
(fluoroscopic) 
wegens tuberculose 

1047 5-55 (25) 1,5 
(totaal 
in ca.100 
onderzoe
ken) 

10-44 1,8 
(1,3-2,3) 

0,53 6,2 
(2,8-10,7) 

"Stockholm-stu-
die". Een of enke
le malen thera
peutisch bestraal
de patiënten we
gens goedaardige 
gezwellen of ont
stekingen 

1 115 > 10 (38) 
d) 

4,83 0-42 3,1 
(2,7-3,5) 

0,43 6,8 
(5,5-8,3) 

"Nova-Scotia-stu
die" .Vele bestra
lingen b i j diag
nostisch röntgen
onderzoek (fluoro
scopie) wegens tu
berculose (Canada) 

243 0->60 (26) 12,15 10-30 10,5 0,78 8,4 

a) Naar Bo 79. 
b) Gegevens voor blootgestelden van meer dan 10 jaar ten tijde van bestraling die meer dan 0,09Gy ontvingen 
c) Verhouding tussen de tumorincidentie bij de blootgestelde- en controlegroep. 
dj Dosis gemiddeld over beide borstklieren. 
e) Tussen haakjes de 90% betrouwbaarbeidsgrenzen. 
f) Tussen haakjes de gemiddelde leeftijd ten tijde van blootstelling. 
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terstudie was de desbetreffende afname duidelijker: voor de 

groep personen die aan een dosis van oemiddeld ca. 4 Gv was 

blootgesteld werd een laqer risico aevonden dan voor de 

qroep met een lagere gemiddelde dosis (ca. 2 Gy) (UN 77, D 

391, par 179). 

Het onderzoek van de overlevenden van Hiroshima en Naaasaki 

(volgperiode 1950-1972) gaf geen uitsluitsel over de vorm 

van de dosis-effectrelatie. Ook hier was de mortaliteit bij 

hogere doses (gemiddeld 3,5 Gy) lager dan bij lagere doses 

(gemiddeld 1,4 Gy) zij het statistisch niet significant. De 

atoombom overlevenden Massachusetts fluoroscopic 
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Figuur 6 Dosis-effectcurven voor borstk1iertumorinductie 
van de vier in tabel 12 genoemde groepen. Bij de 
Nova Scotia studie is de incidentie tegen het 
aantal fluoroscopie onderzoekingen uitgezet (Bo 79) 
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schatting van de getnduceerde mortaliteit was echter bij de 

groep met de hoogste doses gebaseerd op zeer geringe aan

tallen personen (UN 77, p 386, par 1 5 5 ) . 

Een recente analyse van de dosis-effectrealties van boven

genoemde studies is gepubliceerd door Boice et al (Bo 79; 

BE 80, p 2 7 4 ) . De resultaten zijn weergegeven in figuur 6. 

In de figuur zijn de gegevens over de incidentie van borst-

Ie 1 iertumoren bij de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki 

en de resultaten van de Massachusetts- en Rochester-studies 

gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw. Voor de 

Nova Scotia-studie is, anders dan voor drie andere onder

zoekingen, de tumorincident ie uitgezet tegen het voor ver

schillende groepen patiënten gemiddelde aantal doorlichtin

gen. 

De belangrijkste conclusies zijn (Bo 7 9 ) : 

Er zijn geen verschillen tussen de best passende dosis-

effectcurven voor Hiroshima en Nagasaki. Vanwege de 

(veronderstelde) relatief grote neutronencomponent in de 

dosis te Hiroshima wijst dit op het ontbreken van een 

significant verschil in biologische effectiviteit voor 

tumor induct ie tussen neutronen en 1 age-LET-straling. 

Reeds in het dosisgebied van 0 tot 0,5 Gy treedt een 

significante correlatie op tussen effect en dosis. 

De dosis-effectrelatie voor de inductie van borstklier-

tumoren kan verklaard worden met een lineair model. Meer 

gecompliceerde >- modellen blijken geen duidelijk betere 

overeenstemming met de waarnemingen te geven. 

In de Rochester-studie buigt de dosis-effectcurve bij 

hoge doses (4-14 Gy) naar beneden af. Dit is een aanwij

zing dat celdood (zie III.1.2.4) bij hoge, weinig ge-

fract ioneerde doses een rol speelt. 

Een recente publikatie over de tumorincidentie in Nagasaki 

in de periode 1959-1978 (Wa 83) komt eveneens tot de con

clusie dat een lineaire vorm voor de dosis-effectrelaties 

het beste met de waargenomen incidentie van borstk1iertumo-
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ren overeenkomt. Resultaten van onderzoek bij ratten die 

aan röntgen- of gammastraling waren blootgesteld, wijzen 

eveneens op een lineaire vorm van de dosis-effectrelatie 

(BE 80, p 2 7 3 ) . 

111.2.2.4 Dos isfractiqnering 

Conclusies over het effect van dosisfractionering op de 
borstk1ierinductie bij de mens kunnen alleen worden geba
seerd op vergelijking van de risicogetallen voor de twee 
groepen therapeutisch met hoge dosis bestraalde vrouwen 
enerzijds (Rochester- en Stockholm-studie: één of een klein 
aantal bestralingen) en de twee groepen rö'ntgenf 1 uorosco-
piepatienten anderzijds (Massachusetts- en Nova Scotia-stu-
die: hoge doses door een groot aantal onderzoeken). De 
sterk overeenkomende risicogetallen voor deze vier groepen 
suggereren dat sterk-gefractioneerde röntgenstraling even 
effectief is als weinig of niet gefractioneerde bestraling 
(BE 80, p 2 7 7 - 7 8 ) . 

111.2.2.5 Beïnvloeding van de latentietijd door de dosis en 
de leeftijd tijdens bestraling 

De latentietijd van de door straling geïnduceerde borst-
kliertumoren blijkt niet afhankelijk te zijn van de grootte 
van de ontvangen dosis. Wel hangt deze duidelijk samen met 
de leeftijd ten tijde van de blootstelling aan straling. 
Uit het onderzoek van Tokunaga et al (To 79) kan worden af
geleid dat bij de Japanse overlevenden uit Hiroshima en Na
gasaki de gemiddelde latentietijd voor degenen die 10-19 
jaar waren ten tijde van de blootstelling, circa 21 jaar en 
voor de vrouwen van 50 jaar en ouder circa 15 jaar be
draagt . 

Voor vrouwen van 25 jaar of ouder kan een minimale laten
tietijd van vijf jaar worden aangehouden. Het kan echter 
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langer duren voor het verhoogde risico duidelijk tot uiting 

komt. Een maximum voor de latentietijd, zoals bij de doe** 

bestraling gei'nduceerde leukemieen, is uit de huidige gege

vens over borstkliertumoren niet af te leiden. Wanneer een 

dergelijk maximum zou bestaan, zou dat meer dan 30 jaar be

dragen (BE 80, pag 2 7 8 - 7 9 ) . 

III.2.2.6 Effect van de leeftijd ten tijde van bestraling 

op het risico 

Boice et al (Bo 79} presenteren een overzicht van de risi

coschattingen voor verschillende leeftijdsgroepen van de 

overlevenden van Hiroshima en Nagasaki en van patiënten uit 

de Rochester- en Massachusetts-studies (tabel 1 3 ) . 

In BEIR-80 wordt hierover onder andere het volgende opge

merkt : 

De drie studies wijzen op een duidelijk verhoogd risico 

voor vrouwen in de leeftijd tussen 10 en 39 jaar. 

De risicogetallen voor de groep van 40-44 jaar uit de 

Rochester-studie en voor de groep van 40-49 jaar uit de 

Massachusetts-studie zijn gebaseerd op zeer geringe aan

tallen. Voor hogere leeftijden ten tijde van bestraling 

ontbreken in deze studies de gegevens. 

De studie met betrekking tot de overlevenden van 

Hiroshima en Nagasaki omvat grote aantallen personen. 

Hierbij doet zich de tegenstrijdigheid voor dat er bij 

de groep van 50 jaar of ouder sprake is van een, overi

gens op een klein aantal gebaseerd, verhoogd risico, 

terwijl in de groep van 40-49 jaar minder borstk1iertu-

moren voorkwamen dan in de controlegroep. Dit kan moge

lijkerwijs worden verklaard door stralingseffecten op de 

eierstokken (ovaria), welke organen in de leeftijdspe

riode van 40-49 jaar duidelijke veranderingen onder

gaan. Die effecten zouden dan langs hormonale weg de 

stralingsgevoeligheid van de borstklier kunnen betnvloe-



Tabel 13 Leeftijdsafhankelijke risicoschattingen volgens het lineaire model voor inductie van borstklierkanker door 
straling (BE 80, p 280) 

Aanduiding van 
studie 
(zie ook 
tabel 12) 

Leeftijd ten tijde 
van blootstelling 
(jaren) 

Aantal gevallen van a) 
borstklierkanker onder 
de vrouwen blootgesteld 
aan 10 mGy (aantallen 
zie tabel 12) 

Geschat rela
tief risico 
per 10 mGy 
(procenten + sd) 

" b) 

Absoluut risico, geschat aantal 
door straling geïnduceerde 
gevallen van borstklierkanker 
per 104 vrouwjaar.Gy 
_+ s.d. c) 

"Overlevenden van 
H en N" a) 

10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50+ 

40 
36 
28 
15 
15 

3,0 4 0,98 
0,92 4 0,31 
1,5 4 0,85 

- 0.30 + 0.14 g) 
0,97 4 0,68 

9,0 4 2,2 
2,9 4 0,88 
4,9 4 2,5 

- 1,0 4 0,45 g) 
3,3 + 2,2 

"Rochester-stud ie" 15-19 
20-29 
30-39 
40-44 

2 
18 
13 
3 

d) 
0,43 4 0,18 
0,35 ± 0,16 
(1,57 4 l,21)d) 

(27,9 + 19,8) d) 
6,3 4 2,0 
9 4 4 3 4 

(52',1 + 21*0) d) 

"Massachusetts-stud ie" 10-19 
20-29 
30-39 
40-49 

13 
18 
4 e) 
1 f) 

0,84 4 0,45 
0,23 4 0,16 
(2,3 4 3,1) d) 
(0,54 4 1,7) d) 

8,9 4 3,1 
3,8 + 2,1 
(6,9 4 4,5) d) 
(6,4 4 15,6) d) 

a) Voor de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki zijn alleen vrouwen met een borstklierdosis van 0,01 Gy en hoger in de 
gegevens inbegrepen. 

b) Door straling veroorzaakt risico (per 10 mGy) als percentage van het leeftijdsspecifieke natuurlijke risico. 
c) Geïnduceerde gevallen van borstklierkanker per 10^ vrouwen per Gy per levensjaar na een minimale latentietijd van 

10 jaar of wanneer dat later valt, per levensjaar na de leeftijd van 30 jaar. 
d) Schattingen gebaseerd op kltine aantallen, conclusies op grond van deze getallen kunnen misleidend zijn. 
e) Verwacht aantal 4,8 op basis van "Connecticut Tumor Registry" (Me 69). 
f) Verwacht aantal 1,6 op basis van "Connecticut Tumor Registry" (Me 69). 
g) In de groep vrouwen van deze leeftijdscategorie zijn minder gevallen van borstklierkanker gevonden dan bij de contro

legroep. 
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den. Hierover bestaat echter geen zekerheid. Een Schots 

onderzoek vond eveneens dat bij vrouwen van een verge

lijkbare leeftijd de sterfte aan borstkliertumoren na 

therapeutische baarmoederbestraling verlaagd was. Daar 

staat tegenover dat bij een andere, slechts weinig oude

re groep, die werd bestraald voor het kunstmatig opwek

ken van de menopauze, van een dergelijk verlaging geen 

sprake was (BE 80, p 2 7 7 - 7 8 ) . Beide groepen ontvingen 

bij de bestralingen een vrij hoge dosis op de ovaria. 

Zowel experimenteel onderzoek met proefdieren als een 

analyse van de interactie tussen straling en andere fac

toren bij de "Massachusetts" patiënten wijzen erop dat 

hormonale factoren een rol spelen bij de inductie van 

borstkliertumoren door straling (BE 80, p. 2 7 8 ) . In pe

rioden van sterke delingsactiviteit in de borstklier (in 

de puberteit en bij de zwangerschap) zou volgens onder

zoek van Boice en Stone (Bo 78) de borstklier extra ge

voelig zijn voor inductie van borstk1 iertumoren. Deze 

auteurs stellen dat de verhoogde stralingsgevoeligheid 

in de vruchtbare periode in overeenstemming is met de 

voor die periode meer algemene verhoogde gevoeligheid 

van de borstklier voor carcinogene agentia. 

III.2.2.7 Risicofactoren, relatief versus absoluut risico 

UNSCEAR-77 

Voor de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki worden in 

UNSCEAR-77 de totale risicofactoren voor respectievelijk 

fatale borstkliertumoren (mortaliteit) en incidentie (mor-

biditeit) geschat op ca. 10.10'1* Gy" 1 en 50.10"1* Gy" 1. Deze 

schatting berust op mortaliteitsgegevens over de periode 

1950-1974 en op de gemiddelde incidentie in de periode 

1950-1972 met een volgperiode van 25-30 jaar. De gegevens 

uit de studies met betrekking tot bestraalde patiënten w i j 

zen volgens UNSCEAR-77 op aanmerkelijk hogere risicofacto-
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ren. Deze factoren bedragen volgens het absolute risicomo

del respectievelijk ca. 60.10"1* Gy" 1 (mortaliteit) en 

200.10"1* Gy" 1 (incidentie). De verschillen tussen de schat

tingen voor de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki ener

zijds en bestraalde patiënten anderzijds kunnen verband 

houden met de lagere spontane incidentie van borstkliertu

moren in Japan, met name onder de oudere vrouwen. Ook sluit 

UNSCEAR-77 niet uit dat het verschil wordt veroorzaakt door 

een systematische onderschatting van de dosis die bij fluo-

roscopisch onderzoek werd ontvangen. Bij de therapeutisch 

bestraalde patiënten (Rochester- en Stockholm-stud ie) 

speelde een verhoogde stral ingsgevoeligheid van een ontsto

ken, melkgevende borstklier wellicht een rol (UN 77, p 

394-5, par 1 9 0 - 8 ) . 

BEIR-80 

In BEIR-80 en in de meeste recente publikaties worden de 

risicofactoren voor inductie van maligne borstk1iertumoren 

uitgedrukt als aantallen gevallen per 10 vrouwjaar.rad of 

ÏO 4 vrouwjaar.Gy. 

De berekeningen van Boice et al (Bo 79) zijn samengevat in 

de tabellen 14 en 15. Tabel 14 geeft zowel de absolute a"*s 

de relatieve risicoschattingen voor borstkliertumor inductie 

bij Amerikaanse vrouwen die respectievelijk 10-19 en 20 

jaar en ouder waren ten tijde van de blootstelling. Beide 

schattingen worden gegeven omdat volgens Boice et al de be

schikbare gegevens geen definitieve keuze tussen het abso

lute en relatieve risicomodel (zie 1.6) rechtvaardigen. De 

uitkomsten geven voor de leeftijdsgroep van 10-19 jaar bij 

toepassing van het eenvoudige lineaire model een signifi

cant lager absoluut risico te zien dan bij het lineaire mo

del met de factor voor celdood. Voor de leeftijdsgroep van 

20 jaar en ouder verschillen de uitkomsten van de twee mo

dellen minder. 



Tabel 14 Schatting van de risicofactoren voor inductie van borstk 1 ierkanker 
door straling bij Amerikaanse vrouwen volgens Boice et al (Bo 79, 
BE 80, p 283) 

dos is-effectmodel 

leeftijd ten 
tijde van 
blootstel -
1i ng (jaren) 

absoluut risico 
(door straling 
getnduceerde borst-
iel ierkanker) per 
10 vrouwjaren 
per Gy) a) 
± s.d. c) 

rel at i ef risico per 
10 mGy in procenten 
van het spontane 
risico ± s.d. a) 

lineair b) 
1= <x0 + oqD 

10-19 

20 + 

10,4 ± 3,8 

6,6 ± 1,9 

1,03 ± 0,64 

0,42 ± 0,15 

2,7 ± 1,30 

0,57 ± 0.29 

1 inea i r + celdood-
factor b) 

a0+o1D.e-
D2D 

10-19 

20 + 

22,4 ± 5,3 

8,7 ± 3,6 

1,03 ± 0,64 

0,42 ± 0,15 

2,7 ± 1,30 

0,57 ± 0.29 

a) Schattingen gebaseerd op de gecombineerde Massachusetts- en Rochester-
studies, gecorrigeerd voor verschillen in blootstelling en leeftijdsop
bouw. De getallen gelden voor enkelvoudige blootstelling en zijn geba
seerd op een minimale latentietijd van 10 jaar voor vrouwen ouder dan 20 
jaar en van respectievelijk 20 en 15 jaar voor vrouwen die 10-14 en 15-19 
jaar waren ten tijde van de blootstelling. 

b) 1= inc ident ie; or0 = spontane incidentie, zie ook III.1.2. 
c) s.d. = standaarddeviatie 



Tabel 15 Te verwachten totale aantal gevallen van borstklierkanker door enkelvoudige blootstel 1inq aan 10 mGy gedurende 
de gehele levensduur na de bestraling op basis van "Life table" qeqevens voor de bevolkinq van de VS. Naar 
Boice et al (Bo 79; BE 80, p 284) 

leeftijd ten 
tijde van 
de bloot
stelling 
(jaar) 

spontane incident ie 
per 10^ vrouwen 
per jaar naar 
leeftijd 

geschatte totale aantal gevallen van kanker per 10^ blootgestelde vrouwen 
leeftijd ten 
tijde van 
de bloot
stelling 
(jaar) 

spontane incident ie 
per 10^ vrouwen 
per jaar naar 
leeftijd 

op basis van lineaire dosis-effect
relatie a) 

op basis van lineaire dosis-effectrelatie 
met celdoodfactor bij hoge doses b) 

leeftijd ten 
tijde van 
de bloot
stelling 
(jaar) 

spontane incident ie 
per 10^ vrouwen 
per jaar naar 
leeftijd 

absoluut risico
model 

relatief risico
model 

absoluut risico
model 

relatief risico
model 

35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

524 
1036 
1590 
1713 
1911 
2251 
2324 
2566 

234 
202 
172 
143 
115 
88 
64 
42 

312 
288 
257 
226 
191 
154 
117 
79 

307 
266 
226 
187 
151 
116 
84 
55 

425 
391 
350 
307 
259 
208 
158 
108 

a) Absoluut risico van 6,6 tumoren per 10* vrouwjaren per Gy en een relatief risico van 0,42 % per 10 mGy van het spon
tane risico (zie tabel 14). 

b) Absoluut risico van 8,7 tumoren per 104 vrouwjaren per Gy en een relatief risico van 0,57 % per 10 mGy van het spon
tane risico (zie tabel 14). 
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Uit de risicogetallen van tabel 14 is voor het absolute mo

del niet direct af te leiden welke totale aantallen extra 

borstk1iertumoren zouden kunnen worden verwacht. Daartoe 

dient het risicogetal in aantal gevallen per vrouwjaar.Gy 

te worden vermenigvuldigd roet de totale leeftijdsspecifieke 

levensduurverwachting van de groep (life-table gegevens). 

In tabel 15 is bij de berekening van het totale risico uit

gegaan van een minimale latentietijd van 5 jaar, waarna het 

risico in de daaropvolgende vijf jaar stijgt tot de in ta

bel 14 genoemde waarden voor het absolute en relatieve ri

sico. Gedurende het verdere leven blijft het risico voor 

borstk1 iertumor inductie dan constant. De uitkomsten van het 

relatieve risicomodel liggen hoger dan die van het absolute 

risicomodel. Het totale risico neemt af met toenemende 

leeftijd ten tijde van de blootstelling omdat het nog te 

verwachten aantal levensjaren ook met de leeftijd afneemt. 

De afname van het risico verloopt in het relatieve risico

model langzamer vanwege het met de leeftijd toenemende 

spontane risico. Ter illustratie is deze toename in de 

tweede kolom van tabel 15 weergegeven. Deze gegevens over 

het leeftijdsspecifieke spontane risico bij Amerikaanse 

vrouwen komen overeen met de voor Nederlandse vrouwen gepu

bliceerde gegevens (CBI 80, tabel 8 . 1 4 ) . Over de gegevens 

uit tabel 15 wordt in BEIR-80 opgemerkt dat het onwaar

schijnlijk is dat de werkelijke risico's meer dan een fac

tor twee groter zijn dan de waarden uit de laatste kolom 

van de tabel. Ze zouden ook een factor drie lager kunnen 

zijn dan de waarden verkregen met het eenvoudige lineaire 

absolute risicomodel (derde kolom, tabel 1 5 ) . Voor een do

sis van 10 mGy zouden de waarden zelfs nul kunnen zijn als 

de modellen, die voor tabellen 14 en 15 zijn gebruikt, bij 

zeer lage doses niet geldig zijn. 

Voor de vrouwelijke beroepsbevolking kan men, op grond van 

de gegevens in ICRP-27 (IC 77a, tabel 9, p 13) en Ma 83, de 

risicoschattingen uit tabel 15 voor de leeftijd van 35 & 40 
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jaar ten tijde van de blootstelling hanteren. Het geschatte 

totale risico voor inductie van borstk1 iertumoren ligt dan 

in de orde van 200.10"1* G y 1 è" 400.ÏO'** G y " 1 . Voor vrouwen 

onder de 35 en boven de 40 jaar zal het risico respectieve

lijk hoger en lager zijn. 

111.2.2.8 Vergelijking van UNSCEAR-77 en BEIR-80 met ICRP-26 

De risicofactor 50.10" ** Gy" 1 voor vrouwen die in ICRP-26 

wordt gehanteerd, heeft betrekking op het gemiddelde totale 

sterfterisico gedurende het leven na bestraling van een 

vrouwelijke beroepsbevolking. Die risicofactor komt overeen 

met de in het begin van III.2.2.7 besproken risicofactor 

van 60.10" Gy" voor bestraalde patiënten. Door de grotere 

aantallen zijn uit statistische overwegingen de incidentie-

gegevens betrouwbaarder dan mortaliteitsgegevens (UN 77, p 

389, par 1 5 8 ) . UNSCEAR-77 baseert de sterfte-risicofactor 

op een getalsverhouding tussen incidentie (200.10" Gy* ) 

en mortaliteit van ruim 3. De op grond van de gegevens uit 

BEIR-80 en III.2.2.7 afgeleide gemiddelde totale risicofac

tor voor incidentie in een vrouwelijke beroepsbevolking van 
** l 

ca. 200.10" Gy" (absoluut risico, eenvoudig lineair mo-

1 el ) komt daar goed mee overeen. Opgemerkt dient echter te 

worden dat BEIR-80 een hoger risico (ca. 400.10"1* G y " 1 ) 

niet uitsluit. Deze schatting wordt gevonden bij toepassing 

van het relatieve risicomodel met celdoodfactor. Voorts 

geeft BEIR-80 aan dat nog hogere of veel lagere risico's 

mogelijk zijn. 

Voor omrekening van incidentie na.— mortaliteit wordt in 

BEIR-80 een factor 0,39 gebruikt die is gebaseerd op de 

kans die vanaf de geboorte bestaat op respectievelijk het 

krijgen van en het overlijden aan een maligne borstkliertu

mor (BE 80, p 200, tabel V - 1 5 ) . Indien men deze factor ge

bruikt komt men tot een mortal itei tsf actor van 80.10"1* 

Gy" 1, Het is echter zeer wel mogelijk dat bij een goed ge-
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observeerde groep vrouwen bcrstkliertumoren worden ontdekt 

in een vroeger stadium met betere perspectieven voor suc

cesvolle therapie dan bij de algemene bevolking. 

III .2.2.9 Conclusies 

a) De in ICRP-26 gehanteerde risicofactor voor letale ma

ligne borstk 1 iertumoren bij vrouwen van 50.10"** Gy is 

waarschijnlijk afgeleid van een risicofactor voor inci

d e n c e (morbiditeit) van 200.10"** G y l die in UNSCEAR-

77 wordt gegeven. De commissi? komt gezien III.2.2.7 

tot de conclusie dat de beste schatting van de risico's 

ligt tussen 200.10"'' en 400.10"1* G y - 1 , maar dat eer, no-

ger of lager risico niet moet worden uitgesloten. 

b) Op grond van een verhouding van 0,39 tussen de vanaf de 

geboorte bestaande kans voor vrouwen om respectievelijk 

aan een borstk1 iertumor te overlijden en de kans om een 

maligne borstkliertumor te krijgen, kan uit een inci

dent i er i s i co van 200.10"1* tot 400.10" ** Gy" 1 een morta-

1 iteitsrisico van 80.10" ** tot 160.10 - 1* G y " l worden af

geleid. Dit geldt wanneer er geen bijzondere medische 

controle op borstk1 iertumoren in de blootgestelde groep 

wordt uitgevoerd en wanneer geen rekening wordt gehou

den met toekomstige vorderingen wat betreft de effecti

viteit van therapeutische behandeling. Deze factor 0,39 

is gebaseerd op Amerikaanse gegevens, maar gaat ook op 

voor Nederland (1980: ca. 0,42) (CBII 8 0 ) . 

De conclusie is dat het door ICRP-26 gehanteerde risi

cogetal voor mortaliteit een onderschattirg met een 

factor twee tot drie inhoudt. Het zeer recent versche

nen rapport over de effecten van frequente fluoroscopie 

onderzoeken in heel Canada (Nova Scotia is een provin

cie van Canada) bevestigt deze mening (Ho 8 4 ) . 

r.) Naast de kans op inductie van fatale borstkl ierkanker 

is er tevens een naar schatting 2 3 3 maal zo grote 
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kans op inductie van borstk1 ierkanker die niet tot 

sterfte leidt. Met dit risico wordt in ICRP-26 geen re

kening gehouden. Dit wordt ook niet gedaan bij de door 

straling geïnduceerde tumoren ir. de schildklier en in 

de huid waarvoor de geschatte incidentie vele malen ho

ger ligt dan de mortaliteit. 

Vooral bij borstklierkanker heeft de ingrijpende aard 

van de behandeling over het algemeen een groot nadelig 

effect op de kwaliteit van het verdere leven van de pa

tient. In ICRP-27 wordt een vergelijking van schade als 

gevolg van beroepsrisico's geheel gebaseerd op mortali

teit jrisico 's. Over andere schade wordt echter opge

merkt dat de vergelijking van beroepsschades dient te 

worden uitgebreid met schade door niet-fatale ongeval

len en ziekten. Voorts moet in rekening worden gebracht 

de periode van ziekte die de sterfte die door de be

roepsuitoefening is veroorzaakt, voorafgaat (IC 77a, 

p 6, par 1 5 ) . Bij zo'n meer uitgebreide beschouwing van 

het beroepsrisico dient zeker ook de incidentie van 

niet-fatale borstkliertumoren te worden betrokken. 

II 1.2.3 SCHILDKLIER 

III.2.3.1 Inleiding 

In het natuurlijk vóórkomen van maligne schildkliertumoren 

bestaat een vrij grote variatie (zie tabel 1 6 ) . De inciden

tie varieert van 0,2.10" 5 per jaar voor bepaalds gebieden 

in Hongarije tot 5,4.10" 5 per jaar in Zwitserland 

(Geneve, vrouwen). In Nederland bedraagt de incidentie 

2,2.10~ 5 per jaar (CB 7 9 ) . De verhouding tussen de inci

dentie bij vrouwen en mannen varieert van 1,0 tot 2,8 (ge

middeld 2 , 2 ) . 

De mortaliteit bij natuurlijk voorkomende schi1dk1iertumo 
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Tabel 16 Voor leeftijd gecorrigeerd vóórkomen van malig
ne bChildkliertumoren per 10 personen in di
verse landen bij mannen en vrouwen (Ku 8 1 ) . 
Daaraan is toegevoegd de ratio van de frequen
tie van tumoren bij vrouwen en mannen (V/M) 

Mannen Vrouwen V/M 
Zwitserland, Genève 2,5 5.4 2,2 
Noorwegen: stad 1,7 3,1 1,8 

piatteland 1.4 4,3 3,0 
Zweden 1,4 3,4 2,4 
BRD: Hamburg 0,8 1,5 1,9 

Saar1 and 1.5 3.4 2,3 
Fin!and 1,1 2.9 2,6 
JoegoslavVe, Slovenia 1,0 1,9 1,9 
Polen, Cieozyn etc. 1,1 1,8 1,6 
Denemarken 0,8 1,8 2,3 
Spanje, Zaragoza 0,5 1.5 3,0 
Engeland, Sheffield 0,5 1.4 2,8 
DDR 0,6 1.1 1,8 
Roemenie, Timis 0,4 0,8 2,0 
Hongarije, Szabolcs 0,2 0,2 1,0 

Vas 0,2 0.7 3,5 
VS 0,43 0,69 1,6 

ren bedraagt thans in Nederland ongeveer 5% (Da 8 1 ) . Van de 

kwaadaardige sch i ldkl i ertumoren is ongeveer 15"< snelgroei

end. De fatale tumoren behoren in het algemeen tot deze 

groep. De gegevens in dit hoofdstuk hebben, tenzij anders 

vermeld, betrekking op de kwaadaardige tumoren. 

De effecten op de schildklier ten gevolge van blootstelling 

aan straling zijn te verdelen in functiestoornissen en tu

morinductie (resp. een niet-stochastisch en een stochas

tisch e f f e c t ) . De functiestoornissen zijn niet-stochasti-

sche effecten en worden in het desbetreffende hoofdstuk be

sproken. 

Onder de door straling geïnduceerde tumoren zijn geen snel

groeiende tumoren gediagnostiseerd (UN 77, p 383, par 1 4 3 ) . 

Dit betekent dat de mortaliteit als gevolg van de stra-

1 ingsgel'nduceerde tumoren lager is dan genoemde 5%. 

UNSCEAR-77 (UN 77, p 385, par 148-149) schat deze mortali

teit op ongeveer 3% per 25 jaar volgperiode. 
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Risico-analyses kunnen worden gemaakt met behulp van 

gegevens van personen van wie de schildklier werd bestraald 

ten gevolge van atoombomexplosies boven Hiroshima en 

Nagasaki, door fall-out van kernbomproeven en door medische 

toepassingen. Medische blootstelling van de schildklier 

vond vooral plaats bij hoofd- en halsbestralingen tussen 

1925 en 1955, met een piek in de dertiger jaren. De huidige 

medische toepassingen waarbij de schildklier een stralings

dosis ontvangt, behelzen hoofdzakelijk nucleair geneeskun

dig onderzoek met jodium-123, -125 en -131 en therapie van 

schiIdklieraandoeningen met jodium-131. 

Daarentegen zijn gegevens over zeldzaam voorkomende inhala

tie (en ingestie) van jodiumisotopen door radiologische 

werkers bij produktie- en researchwerkzaamheden in radionu-

clidenlaboratoria, door personen uit de bevolking ten ge

volge van de lozingen van kerncentrales en van radionucli-

denlaboratoria, etc. vrijwel onbruikbaar voor risico-ana

lyses omdat de doses niet goed bekend zijn en het meestal 

om kleine groepen personen gaat. 

II 1.2.3.2 Dosis-effectrelaties 

De waargenomen dosis-effectrelaties zijn over het algemeen 

lineair. In een onderzoek bij personen die als kind wegens 

een vergrote thymus werden bestraald (Sh 8 0 ) , werd voor ho

gere doses echter een kleine kwadratische component gevon

den. Daarbij moet worden aangetekend dat in dit geval de 

totale doses hoger waren dan in andere studies en bovendien 

in afwijking van andere studies over het algemeen gefracti-

oneerd werden toegediend (>2 Gy per f r a c t i e ) . 

Bij de analyse van de diverse studies moet onderscheid wor

den gemaakt tussen de geabsorbeerde doses in de schildklier 

veroorzaakt door uitwendige bestralingen (ringwormbehande

lingen, e . d . ) , en door inwendige bestralingen (bijvoorbeeld 

therapeutische "slokken" radioactief jodium of inhalatie of 
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ingestie van r a d i o a c t i e v e stoffen ten qevolqe van 

f a l l - o u t ) . Het hierna te beschrijven verschil tussen de 

effecten na u i t w e n d i g e r e s p e c t i e v e l i j k inwendiae bestralinq 

wordt w a a r s c h i j n l i j k veroorzaakt door de h o m o q e n i t e i t , 

resp. inhomogeniteit van de b e s t r a l i n q . Zo zal de 

stralingsdosis ten gevolge van de vrij 1 a a q - e n e r q e t i s c h e 

bêtastraling van I vooral worden g e a b s o r b e e r d in het 

door fol1ikeicel 1 en afgescheiden colloid en d e r h a l v e niet 

in de levende cellen zoals gamma-, n e u t r o n e n - en h o o g - e n e r -

getische b è t a s t r a l i n g . 

De doses ten gevolge van t h e r a p e u t i s c h e u i t w e n d i g e bestra

ling bestrijken een traject van 0,01 - 15 Gy. Bij t h e r a p e u 

tische inwendige bestraling d a a r e n t e g e n worden plaatselijk 

doses bereikt van meer dan 50 Gy. 

Er zijn a a n w i j z i n g e n dat uitwendige bestraling al met doses 

vanaf 0,065 Gy schi1dk1 iertumoren kan induceren (BE 8 0 , p 

2 9 1 ) . Bij inwendige bestraling door fall-out is t u m o r i n d u c 

tie w a a r g e n o m e n bij doses boven de 2 Gy (Marshal 1-ei1anden ) 

(lagere fall-out doses kwamen niet v o o r ) . Bij de M a r s h a l l 

e i l a n d b e w o n e r s komen echter de r i s i c o f a c t o r e n afgeleid voor 

inwendiqe bestralinq overeen met die uit de studies over 

uitwendige b e s t r a l i n q . Een m o g e l i j k e verklarinq is dat in 

deze fall-out naast jodium-131 vele k o r t - l e v e n d e h o o q - e n e r -

getische j o d i u m i s o t o p e n met massagetal 1 3 2 , 133 en 135 

voorkwamen. Deze isotopen veroorzaakten in de s c h i l d k l i e r -

cellen een 2-3 maal 20 hoge dosis als 1 3 1 I en gaven door 

hun hoge energie een relatief homogene d o s i s v e r d e l i n g . 

Er zijn aanwijzingen uit d i e r p r o e v e n dat u i t w e n d i g e ront-

genbestraling per eenheid van dosis ongeveer 10 maal effec

tiever is voor het induceren van s c h i 1 d k 1 i e r t u m o r e n dan in

wendige b ê t a - b e s t r a l i n g (Do 6 3 ) , Volgens Lee et al (Le 82) 

zou echter uit hun d i e r e x p e r i m e n t e n blijken dat doses ront-
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qenstraling lager dan circa 10 Gy even effectief zijn als 

doses afkomstig van 1 3 1 I . 

De studie van Shore (Sh 80) suggereert dat zowel de dosis 

per fractie als de behandelinasduur het ontstaan van tumo

ren beVnvloeden. Een lagere dosis per fractie en een lange

re behandelingsduur zou de inductiefrequentie van tumoren 

verminderen. Bij hogere doses per fractie ( >2 Gy ) zou een 

3-4 maal qroter risico voor het ontstaan van kwaadaardiqe 

tumoren per eenheid van dosis bestaan dan bij fracties van 

minder dan 2 Gy. 

III.2.3.3 Leeftijdsafhankelijkheid 

Vele studies zijn verricht bij bevolkingsgroepen die op 

zeer jeugdige leeftijd zijn bestraald. De enige onderzoeken 

bij volwassenen zijn van Holm (Ho 80) en Dobyns (Do 7 7 ) . 

Deze studies betroffen personen die respectievelijk gemid

deld 44-jaar en "volwassenen" ten tijde van bestraling wa

ren en die gemiddelde doses van 0,65 (0,58-1,59) Gy en >>40 

Gy op de schildklier ontvingen. Beiden vonden bij deze vol

wassenen een niet of nauwelijks verhoogd risico. 

In het onderzoek op de Marsha 11-ei 1anden (Ronqelap-ei1 and) 

werd geen 1eeftijdsafhankelijkheid voor tumor inductie ge

vonden; de geschatte doses waren 7-14 Gy. Een beoordelino 

was niet goed mogelijk, omdat bij 15 van de 19 kinderen die 

op het moment van de blootstelling jonqer waren dan 10 

jaar, binnen 15 jaar na de fall-out vrijwel de gehele 

schildklier chirurgisch werd verwijderd weoens het voorko

men van goedaardige knobbels. 

Parker et al (Pa 73, Pa 74) meldden in hun studie over 

Hiroshima en Nagasaki een verhoogde kans op inductie van 

schiIdkliertumoren bij blootstelling van personen beneden 

de 20 jaar (BE 80, p 3 0 0 ) . Ron en Modan (Ro 80) verdeelden 

de groep beneden 15 jaar die behandeld werd voor ringworm, 
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in leeftijdscohorten. De gemiddelde dosis op de schildklier 

was 0,09 Gy. De inductie-incidenties voor de leeftijds

groepen 0-5, 6-8 en 9-15 jaar waren respectievelijk 

3,2.10" 3, 1.4.10" 3 en 1.8.10" 3. De verschillen waren 

evenwel niet statistisch significant. Alleen bij de jongste 

leeftijdsgroep was het risico ten opzichte van de controle

groep statistisch significant hoger. In deze studie va

rieerde de observatietijd van 14 tot 26 jaar. Doordat ge

middelde 1atentieperioden van 25 jaar of meer zijn gevon

den, is een conclusie op grond van deze gegevens nog niet 

te trekken. 

Uit een onderzoek van 257 personen die voor goedaardige 

ziekten in het hoofd-halsgebied werden bestraald, conclu

deerde Van Daal (Da 81) dat voor het optreden van knobbels 

in de schildklier de leeftijd op moment van bestraling van 

invloed is. Hij vergeleek een groep jonger dan 20 jaar (ge

middeld 14 jaar) met een groep ouder dan 20 jaar (gemiddeld 

37 jaar) ten tijde van bestraling. De gemiddelde observa

tietijd was voor deze groepen echter respectievelijk 37 en 

22 jaar. Van Daal komt in zijn studie tot een gemiddelde 

1atentieperiode van ongeveer 40 jaar: voor de oudste groep 

uit zijn onderzoek is deze periode dus nog niet verstreken. 

Uit deze studies kan derhalve nog niet de conclusie worden 

getrokken dat jonge kinderen een hoger risico op stralings-

getnduceerde schi1dk1 iertumoren hebben dan volwassenen. 

III.2.3.4 Geslacht en etnische achtergrond 

Evenals bij de natuurlijke incidentie, speelt het geslacht 

bij de inductie van tumoren door straling een rol (zie III. 

2 . 3 . 1 ) . Ron en Modan (Ro 80) geven een relatieve risicofac

tor van schildk1iercarcinomen van 16 voor vrouwen en 4,5 

voor mannen; voor alle nieuwvormingen van de schildklier 

zijn deze factoren respectievelijk 24,5 en 4,5. De 

Rochester-studie (Sh 80) geeft een 2,1 maal zo grote inci-
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dentie voor vrouwen. Parker et al komen tot een factor 2,3 

(UN 77, p 378, par 1 0 4 ) . In het BEIR-80 rapport wordt ge

concludeerd dat vrouwen een 3 maal zo grote kans hebben op 

inductie van maligne schi1dkliertumoren als mannen (BE 80, 

p 3 0 4 ) . 

Uit alle onderzoeken blijkt een significant hoger risico 

voor etnisch Joodse bevolkingsgroepen; Shore et al (Sh 80) 

noemen een factor 3,5 ten opzichte van andere groepen. 

111.2.3. 5 Latent ieperiode 

In het BEIR-80 rapport worden resultaten van verschillende 

onderzoeken samengevat. Uit deze gegevens blijkt dat de mi

nimum 1atentieperiode van geïnduceerde schi1dk1iertumoren 

varieert van 5 tot 9 jaar. In de studie van Shore et al (Sh 

80) blijkt de 1 atentieperiode eerder een positieve dan een 

negatieve correlatie met de dosis te vertonen: gemiddeld 

15,8 en 27,4 jaar voor de dosisgroepen van respectievelijk 

tot 4 Gy en 4 Gy of hoger. In de studie over de Marshall

eilanden is een dergelijke relatie ook gevonden (Co 7 7 ) . 

1 1 1 . 2 . 3. 6 Ri s icogetallen 

Risicogetallen voor inductie van schi1dkliertumoren zijn 

gepresenteerd in tabel 17. Bij de beschouwing van de gege

vens in de tabel dient aandacht te worden geschonken aan: 

a) de methode van bestralen en de stralenkwaliteit (externe 

bestraling per eenheid van dosis is waarschijnlijk vele ma

len effectiever dan de inwendige betabestraling); b) het 

verschil in incidentie tussen wel- of niet-Joodse groepen 

(Bij groepen met een etnisch Joodse achtergrond is er spra

ke van een significant hoger r i s i c o ) ; c) de leeftijd ten 

tijde van bestraling. Een aantal schijnbare tegenstrijdig

heden in tabel 17 zouden hierop kunnen berusten. 
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Het risicogetal voor schi1dk1iertumorinductie voor niet 

Joodse kinderen ligt voor uitwendige gamma- of rontqenbe-

straling en hooq-energetische bêta-bestralinq tussen 0 en 

95.10" Gy" , voor Joodse kinderen op ongeveer 150.10" 

Gy . 1 Voor volwassenen varieert het risicoaetal van 20.10 -k 

tot 145.10" Gy" (in dit risicoqetal zijn de onderzoeken 

van Holm en Oobyns buiten beschouwinq gelaten). De qeqevens 

van de twee desbetreffende onderzoeken (nrs 8 en 9) recht

vaardigen voor volwassenen een gemiddeld risicoaetal van 

80.10"1* Gy" . De drie onderzoeken nrs 6, 7 en 10 uit tabel 

17 betroffen uitsluitend inwendige bêtabestralinq met jo-

dium-131; zij leverden een risicogetal op dat niet siqnifi-

cant van 0 versch i 11. 

111 .2 .3 . 7 Conclus ies 

Voor het gemiddelde risicogetal voor schildk1 iertumorinduc-

tie uit de studies vermeld in tabel 17 kan voor volwassenen 

een waarde van SO.lO'^Gy" 1 worden afgeleid. Voor kinderen 

varieert de waarde van 0-95.lO'^Gy" voor niet-Joodse tot 

150.10_l*Gy" l voor etnisch Joodse kinderen. 

Als voor de mortaliteit van geïnduceerde tumoren een per

centage van 5 zou worden gehanteerd (het percentaqe dat 

wordt aangenomen voor de mortaliteit in Nederland van spon

taan voorkomende schi1dk1 iertumoren) zou dit overeenkomen 

met een mortaliteitsrisico voor volwassenen van A.lO'^Gy" 1. 

Er zijn echter gegronde redenen om aan te nemen, zie 

III.2.3.1, dat dit mortaliteitspercentage van 5 voor door 

straling geïnduceerde tumoren te hooq is. 

Het mortal iteitsris icogetal van 5A0~hSv~l dat ICRP-26 

voor volwassenen hanteert, is dus een aanvaardbare benade

ring van het risicogetal voor stralingsgetnduceerde sch i1d-

k1i ertumoren. 



Tabel 17 Onderzoeken naar het vóórkomen van schildkliertumoren qe'induceerd door ioniserende straling, de leeftijd ten tijde 
van bestraling, wel of niet etnisch Joodse achtergrond, latentieperiode, de observatieperiode en de soort straling 

Naam studie Aantal pers. 
in de studre 

Leeftijd 
t.t.b. 

(jaar) 

Aantal 
contr. 

Etnisch 
Joodse 
achterqr. 

(%) 

Dose ranqe 

(G.y) 

Absoluut risico 

do-6 DJ. (ïo-;; 
Gy 1) Gy 1) 

Latentie 
periode 

(jaar) 

Soort 
stralinq 

Observa
tie 
periode 
(jaar) 

1.Rochester a 

Totale groep 

Subgroep C 

Rest 

2 653 

261 

2 392 

<1 4 791 8 

48 

4 

niet Joods l 
Joods 3 
niet Joods 3,9 
Joods 4,1 
niet Joods 0,9 
Joods 1,5 

)376 50 
) 160 
)880 75 
) 175 
)163 40 
) 125 

27,4 

15,8 

Radioth. 

31 

23,5 

2.Chicago D 100 4,5 7,5 
(1,80-15) 400 95 

(45-175) 
20 Radioth. Operatie 

24e iaar 
3.Michael Reese c 2 189 <10 

(90%) 
vrnl 7,5 

(80%) 
500 156 min:10 

piek:19 
Radioth. 

4.1inea capitis ̂  
Israel 

10 842 kk 16 242 100 0,065 
(0,06-0,09) 

830 140 
(70-240) 

9-16 Radioth. 18 
(12-23) 

5.Tinea capitis e 

New York 
2 215 gemidd. 

8 
1 395 ? 0,06-0,1 0 0 n.v.t. Radioth. 20 

6.Holm T 

Hyperthyreoidie 
diagnose 

10 133 gemidd. 
44 

95% >20 

weinig 0,6 0 0 n.v.t. 1-131 
inwendig 

18 

7.Dobyns 9 
Hyperthyreoidie 
behandel ing 

21 714 volw. 11 732 
+ 1 144 

wrsch 
we i n i g 

»4Ö (UN 77, 
p 383, par 141] 

0 0 n.v.t. 1-131 
inwendig 

circa 
15 

8.Marshall eil." 63 
19*** 

volw. 
kk 

wrsch 0 2,20-4,5 
7 -14 

350 205 
350 80 

U-22 1-131,132 
133 en 135 
fal1-out 

22 

9.Hir. en Nag.1 17 000 alle wrsch 0 0,1 -0,5 
0,50 + 

0 0 
189(H+N) 37 
221(H) 19 

n.v.t 

15 

gamma+ 
neutronen 

13-26 

10.Utah, NevadaJ 2 691 <6 2 140 weinig 1,2 
(0,3-2,4) 
(BE 80,p 300) 

0 0 n.v.t vrnl bèta 
fall-out 15-20 

Hyperthyroidie patiënten die chirurgisch zijn behandeld 
Idem, maar met anti-thyroide medicijnen behandeld . „„*-,,••»*« ,,an „nrinii 
15 van deze 19 kinderen zijn na enige jaren chirurgisch behandeld wegens het ontstaan van noduli 

03 
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Onderschrift bij tabel 17 

a. Volgperiode van een groep patiënten die in de vroege 

jeugd wegens thymusvergroting zijn bestraald; studie 

verricht door de Universiteit van Rochester (Sh 8 0 ) . 

b. Volgperiode van een groep patiënten die om verschil

lende redenen hoofd-hals bestralingen hebben onder

gaan; studie verricht door de Universiteit van Chicago 

(Re 7 5 ) . 

c. Volgperiode van een groep patiënten die hoofd-hals be

stralingen hebben ondergaan in hun jeuqd; studie ver

richt door het Michael Reese Hospital (Sc 7 8 ) . 

d. Groep kinderen die immigreerden in Israel en weqens 

ringworm hoofdhuidbestralingen hebben ondergaan (Mo 

74; Ro 8 0 ) . 

e. Groep kinderen die wegens hoofdschimmel hoofdhuidbe

straling in New York hebben ondergaan (Sh 7 6 ) . 

f. Groep vrouwen die wegens hyperthyreoidie diagnostisch 

onderzoek met I hebben ondergaan; studie verricht 

door Holm (Ho 80) . 

q. Groep vrouwen die wegens hyperthyreoidie behandeld 

zijn met 1 3 1 I "slokken"; studie verricht door Dobyns 

(Do 77). 

h. Onderzoek onder de bewoners van het Rongelap-ei1 and na 

kernbomproeven (Co 7 7 ) . 

i. Studies onder de overlevenden van Hiroshima en Nagasa

ki (Pa 73, Pa 74) . 

j. Studie onder kinderen die woonden in het gebied in 

Utah en Nevada waar een relatief grote fall-out 

plaatsvond (Ra 74, Ra 7 5 ) . 
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III.2.4 ROOD BEENMERG EN LYWFOID WEEFSEL 

III. 2.4.1 Inleiding 

Maligne aandoeningen van de bloedvormende organen komen in 

Nederland vrij veel voor. Ruim 3600 patiënten worden jaar

lijks voor de eerste maal opgenomen en ieder jaar sterven 

ongeveer 2100 mensen aan deze maligne aandoeningen (CB 

7 9 ) . Deze soorten maligne aandoeningen onderscheiden zich 

door verschillen in bloedbeeld en in verloop van de ziekte. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen acute en chroni

sche lymfatische en myeloide leukemie, M Hodgkin en lymfo-

sarcoom, multiple myeloom en reticulosarcoom. De inciden-

tiepercentages van deze soorten kanker variëren van 13% tot 

18%. 

De incidentie van de acute lymfatische leukemie vertoont 

een piek op jeugdige leeftijd. Chronische lymfatische leu

kemie komt vooral voor bij personen vanaf de middelbare 

leeftijd, waarbij een sterke stijging van de incidentie op

treedt na 60 jaar. Acute en chronische myeloide leukemie 

worden vooral aangetroffen bij patiënten op hoge leeftijd. 

De ziekte van Hodgkin komt vooral voor vanaf 15 jaar met 

een verdubbeling van de incidentie vanaf circa 60 jaar (Ka 

8 3 ) . 

De 5-jaars overlevingskans van leukemie is in het algemeen 

laag en varieerde tot voor kort in een aantal Europese lan

den van 7 tot 21% (CB 7 9 ) , De overlevingskans wordt vooral 

betnvloed door de aard van de aandoening; acuut of chro

nisch, lymfatisch of myeloid. In het algemeen kan worden 

gesteld dat de overlevingskans bij lymfatische leukemie 

aanzienlijk beter is dan bij de myeloide vorm en eveneens 

gunstiger bij de chronische vormen dan bij de acute. Voor 

kinderen en jeugdigen is het genezingspercentage bij acute 
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lymfatische leukemie thans 40 a 50* (Ca 8 3 ) ; vooral door de 

chemotherapie zijn de genezingskansen duidelijk gestegen. 

In dit rapport wordt voor volwassenen van een letaliteit 

van ongeveer 6 5 % uitgegaan (Ca 8 3 ) . 

III.2.4.2 Inductie van maligniteiten van de bloedvormende 

organen 

Epidemiologische gegevens over door straling getnduceerde 

maligniteiten van bloedvormende weefsels zijn afkomstig 

van de "Life Span Study" van overlevenden van de atoombom

explosies boven Hiroshima en Nagasaki en van patiënten die 

met röntgenstraling werden behandeld voor de ziekte van 

Bechterew (spondylitis ankylopoetica) . Er zijn ook risico

schattingen bekend voor patiënten die werden behandeld voor 

respectievelijk schi1dk1ieraandoeningen en ringworm (tinea 

c a p i t i s ) , Amerikaanse radiologen, radium "dial painters" en 

patiënten die diagnostisch onderzoek met röntgenstraling of 

Thorotrast (zie III 2.6.4.d) hebben ondergaan. 

In tabel 18 is een overzicht opgenomen van de gegevens die 

betrekking hebben op genoemde studies. 

De stochastische effecten die bij bestraalde bloedvormende 

organen werden waargenomen, zijn diverse vormen van leuke

mie (met uitzondering van chronische lymfatische leukemie) 

en maligne lymfom&n. Uit de twee studies die veel personen 

omvatten (Japanse overlevenden, Britse patiënten met de 

ziekte van Bechterew) kunnen dosis-effectrelaties voor ge-

induceerde leukemieen worden afgeleid. Deze kunnen met een 

lineaire of lineair-kwadratische relatie worden beschreven. 

Een verhoogde incidentie van aplastische anemie (een soort 

fatale bloedarmoede) werd aangetroffen onder de Japanse 

overlevenden van de bomexplosie. Deze anemie werd bij 56 

overlevenden vastgesteld in de periode van 5 tot 28 jaar na 
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de explosie. Er werd echter geen verband gevonden tussen 

dosis en incidentie. Strikt genomen wordt aplastische ane-

mie niet als een stochastisch effect beschouwd. Onzeker 

is ook of deze ziekte een direct gevolg is van de bloot

stelling aan straling of een secundair effect van andere 

z i ekten. 

Aplastische anemie werd ook geconstateerd in de Britse 

groep pati'enten met de ziekte van Bechterew. In de meeste 

gevallen bleek dit echter een aleukemische leukemie (bloed-

kanker die zich kenmerkt door juist een gebrek aan bloed

cellen) te zijn. Voorts kwam aplastische anemie voor onder 

de Amerikaanse radiologen, waarbij ook geen dosis-effectre

latie kon worden vastgesteld. 

Maligne lymfomen werden aangetroffen onder de overlevenden 

van de atoombom, de Britse M. Bechterew patiënten, Ameri

kaanse radiologen, uraniummijnwerkers -en kinderen die wer

den bestraald voor een vergrote thymus. 

De verhouding van de mortaliteit van leukemie en maligne 

lymfomen was 8 voor de overlevenden van de atoombomexplo

sies en 3 voor de patiënten met de ziekte van Bechterew. 

Omdat het genezingspercentage voor leukemieen in de afgelo

pen decennia verwaarloosbaar was, kan in de genoemde stu

dies de incidentie gelijk worden gesteld aan de mortali

teit. Gezien de huidige letaliteit van 655» wordt in de con

clusie van dit rapport bij de berekening van de mortaliteit 

vanuit de incidentie een correctie toegepast voor de 

Nederlandse situatie. 

Alleen over leukemieen zijn voldoende gegevens bekend om 

tot een risico-evaluatie te komen. Daarom wordt \x\ de vol

gende paragrafen nader ingeg an op de gegevens over leuke

mieen. 
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III.2.4.3 Leeftijds- en sexe-afhankelijkheid 

Uit de "Life Span Study" en de studie bij de M. Bechterew 

patiënten blijkt dat de leeftijd op het moment van de 

blootstelling van invloed is op het risico. Het risico is 

op jonge leeftijd, 0-9 jaar, relatief hoog en neemt af met 

de leeftijd. Voor leeftijdsgroepen van 50 jaar en ouder, 

blijkt het risico met de leeftijd weer toe te nemen. Voor 

de Japanse overlevenden is het verband tussen risico en 

leeftijd weergegeven in figuur 7. 
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Figuur 7 Leeftijdsspecifieke relatieve en absolute risi
coschattingen (extra doden per 100 persoon jaren) 
met 90% betrouwbaarheidstrajekten (BE 80, p 337, 
figuur A - 2 ) . 

Bij kinderen die in utero werden bestraald als gevolg van 

röntgendiagnostiek (bekkenmetingen), is een verhoogde kans 
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op geïnduceerde leukemieen waargenomen, vergeleken met kin

deren die niet in utero werden bestraald. Mole concludeerde 

uit gegevens van Stewart (UN 77, pag 412, par 305) dat de 

incidentie van leukemieen voor deze groepen respectievelijk 

3,4.10"** en 2,4.'0"'t bedroeg. Deze incidenties hadden 

betrekking op eenlingen. Voor tweelingen golde respectie

velijk de volgende incidenties: 2,6.10"1* en 1,2.10 **. 

In UN 77 (p 413, par 308) wordt een risicogetal van 

100-125 .ÏO"1* G y - 1 voor getnduceerde leukemieen bij kin

deren die in utero werden bestraald, genoemd en eenzelfde 

getal voor andere typen tumoren. In het BEIR-80 rapport (BE 

80, pag 452) wordt nog een onderverdeling aangebracht voor 

bestralingen in het eerste en het tweede of derde trimester 

van de zwangerschap. De relatieve risicofactoren worden ge

schat op respectievelijk 5,0 en 1,5. De risicoperiode be

gint bij de geboorte en is ongeveer 12 jaar voor tumoren 

van de bloedvormende organen en 10 jaar voor solide tumo

ren. De risicogetallen voor getndjceerde leukemieen ten ge

volge van bestraling in utero worden geschat op 25.10"1* 

Gy" 1 per jaar en voor andere typen tumoren op 28.10"1* 

Gy* 1 per jaar. Met inachtneming van de duur van de risi

coperioden leiden deze risicogetallen beide tot een totaal 

risico van ongeveer 300.10"1* Gy" 1. 

Voor mannen is een hogere incidentie van leukemieen per 

eenheid van dosis waargenomen dan voor vrouwen. Voor de Ja

panse overlevenden is de man-vrouw verhouding voor de 

0-0,09 Gy kermagroep 1,36; voor de 0,10-0,9 Gy kermagroep 

2,86 en voor de kermagroep van 1+ Gy 1,56 (BE 80, p 3 4 2 ) . 

III.2.4.4 Latent ieperiode 

Een toename van de incidentie van een aantal vormen van 

leukemie bij blootgestelde groepen in Japan ten opzichte 

van controlegroepen was al drie tot vier jaar na blootstel-
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ling waarneembaar. De totale risicoperiode bleek ongeveer 

25 jaar te zijn. Bij de Britse M. Bechterew patiënten was 

al een toename na 2 jaar te constateren. Uit de "Life Span 

Study" bleek dat de periode die verstreek voordat een maxi

mum frequentie van getnduceerde acute leukemie werd waarge

nomen, toenam met de leeftijd ten tijde van bestraling. 

Voor de leeftijdsgroepen van jonger dan 15 jaar, van 15-29, 

van 30-44 en van 45+ jaar werd een maximum waargenomen res

pectievelijk 7, 10, 15 en 20 jaar na blootstelling. Voor de 

chronische granulocytaire vorm van leukemie werd voor alle 

leeftijdsgroepen een maximum van de inductie-incidentie 

aangetroffen in de perioae van 6 tot 8 jaar na blootstel

ling (Ok 75; BE 80, p 339, figuur A - 4 ) . 

III.2.4.5 Bestralingscondities en dosis-effectrelaties 

Uit dierexperimenten is gebleken dat stralingskwaliteit, 

dosistempo en geaccumuleerde dosis het leukemogene effect 

van straling betnvloeden. Voor 1age-LET-straling werd een 

sterke afhankelijkheid van het dosistempo waargenomen. 

Fractionering van de dosis leidde tot een lagere leukemie-

incidentie, met een factor 5 of meer, dan een enkelvoudige 

dosis van dezelfde grootte. Bij hoge-LET-straling werd geen 

invloed van het dosistempo op de leukemiefrequentie waarge

nomen. 

Ondanks uitgebreide studies was het niet goed mogelijk om 

in dierexperimenten dosis-effectrelaties voor het lage-do-

sisgebied vast te stellen. Het aantal proefdieren per groep 

zou daarvoor zeer groot moeten zijn, wat praktische proble

men oplevert (BE 80, p 3 3 1 ) . 

De risicofactoren voor het lage dosisgebied die zijn afge

leid van de gegevens van de atoombomslachtoffers en 

M. Bechterew patiënten, kunnen worden beschouwd als boven

grenzen, omdat ze afkomstig zijn van gegevens verkregen bij 

bestralingen met een hoog dosistempo en omdat in dierexpe-



Tabel 18 Gegevens van enige groepen waarin stralinqsqeinduceerde leukemie is gevonden 

Bestudeerde groep 
en literatuurbron 

aantal 
perso
nen 

leeftijd gemiddelde been-
mergdosis 

(Gy) 

mini mum 
latentie-
periode (j) 

observati 
periode 

(j) 

e absoluut risico 
(10-\j-r. 
Gy"1) (10-\Gy-l) 

O/E* 

Japanse overlevenden van 
beide steden(BE 80, p 332) 
UN 77, p 374, par 73) 

21 397 jong 
volwassen 

enkelv. dosis 
0,1 

mini mum 
latentie-
periode (j) 

24 Hir 1,7** 56 
3,0 

Naq 1 35 
(BE 80) (UN 77) 

Britse spondylitis 
patiënten (ziekte v. 
Bechterew)(BE 80, p 347, 
UN 77, p 375, par 84) 

14 109 volwassen qefractioneerd 
3,2 

2 5-25 0,88 11,4 
(0,7-0,1) (7,5-16,4) 
(BE 80) (UN 77) 

Patiënten die Thoro-
trast kregen als con
trastmedium (BE 80,p 348) 

3 772 volwassen qeprotraheerd 
2,7 (o) 

8 30 20-50 

Patiënten die een hoofd
bestraling kregen (voor 
ringworm aandoeningen) 
(BE 80, p 348) 

2 043 

10 902 

jong 

jong 

qefractioneerd 
0,3 

tientallen mGy's 12-23 

3,4 85*** 

(zie 0/E) (zie 0/E) 

4/0,9 

7/5 

Amerikaanse radiologen 
(BE 80, p 348) 

volwassen qefractioneerd 
6 

40 20-50 

4/0,9 

7/5 

Patiënten Uie Ra-224 
injekties kregen 
(BE 80, p 349) 

816 volwassen qefractioneerd 
1,1-1,5 («) 

2-4 onqeveer 
25-30 (zie III.2.4.6) 

"Radium dial painters" 
(BE 80, p 349) 

634 volwassen qeprotraheerd 40 
(qeen dosimetrie studies) 

4/1,0 

Patiënten met vergrote 
thymus (BE 80, p 349) 

3 000 jong gefractioneerd 20 
(zie III.2.4.6) 

7/2,27 

Kinderen in utero 
(BE 80, p 452) 

enkele fracties 25 300 

* 0 (observed) waargenomen aantal gevallen van leukemie; E(expected), verwacht aantal op grond van gegevens van 
controle populatie. 

** 1,7 voor een RBE van 5; 3,0 voor een RBE van 1 
***Berekend n.l. 3,4 x 25 j. totaal te verwachten risicoperiode. 
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rimenten een kleinere leukemie-incidentie per Gy in de 

laagste dosisgroepen voorkomt {BE 80, p 353-5). 

111.2.4.6 Risicogetallen 

Uit tabel 18 volgt dat voor volwassenen de risicogetallen 

voor mortaliteit aan leukemie voor 1age-LET-straling varië

ren van 11.10" ** tot 50.ÏO"1* Gy" 1. Voor de groep kinde

ren die bestraling van het hoofd hebben ondergaan, is het 

risicogetal hoger, nl. 3,4.10"** per Gy per jaar of 

85.10"1* Gy~ 1 (totale risicoperiode va.i 25 jaar). Voor 

kinderen in utero bestraald is het risicogetal nog hoger, 

nl. 300.10"" Gy" 1. 

Deze hoge risicogetallen zijn consistent met een grotere 

gevoeligheid van kinderen voor tumor induct ie. Voor de groe

pen, die zijn behandeld voor een vergrote thymus of die aan 

radium werden blootgesteld, kunnen geen schattingen worden 

gemaakt omdat de doses niet nauwkeurig genoeg bekend zijn. 

Voor de groep patiënten die Thorotrast kreeg toegediend als 

contrastmiddel voor radiodiagnostiek is het risicogetal 

40.10"1* Gy" : (hoge-LET, alfastraling). Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de dosis met een zeer laag dosistempo 

werd ontvangen en, door de relatief korte latentietijd, 

voor een groot gedeelte nadat de leukemie al was geïndu

ceerd. Schattingen van een RBE-waarde en een risicogetal 

voor 1 age-LET-straling kunnen moeilijk op grond van deze 

gegevens worden gemaakt. 

111.2.4.7 Conclusie 

Uit bovenstaande gegevens kunnen risicogetallen voor vol

wassenen voor de mortaliteit van leukemie van 10 tot 

5Ü.10"1* Gy" l worden afgeleid. Deze waarden vormen waar

schijnlijk een bovengrens omdat ze dcor middel van lineaire 

extrapolatie zijn afgeleid van bestralingen met een hoog 
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dosistempo. Het risicogetal 20.10"4* G y ' l dat ICRP-26 voor 

stralingsbeschermingsdoeleinden noemt, ligt in dit traject. 

In BEIR-80 wordt verondersteld dat het aantal geïnduceerde 

leukemieen als gevolg van een dosis van 0,01 Gy bij 1 mil

joen personen 0,25, 25 of 55 bedraagt, al naar gelang het 

kwadratische, het lineair-kwadratische of het lineaire mo

del wordt toegepast. Volgens BEIR-80 benadert het lineair-

kwadratische model de epidemiologische gegevens het best. 

Zoals reeds is opgemerkt zijn de genezingskansen voor som

mige vormen van leukemie in het afgelopen decennium toege

nomen. 

III.2.5 BEENWEEFSEL 

III.2.5.1 Inleiding 

Maligne beentumoren komen vrij zelden voor: het aantal 

nieuwe gevallen van primaire maligne beentumoren bedraagt 

in Nederland 100 8 200 per jaar. De jaarlijkse mortaliteit 

aan deze vorm van kanker bedroeg in Nederland in de periode 

1969 tot 1978 gemiddeld over alle leeftijden 1,0 per 

100 000 voor mannen en 0,7 per 100 000 voor vrouwen (CBI 

8 0 ) . 

Ruim 40% van deze tumoren zijn osteosarcomen, gezwellen die 

uitgaan van de osteogene (beenproducerende) cellen. Deze 

tumorsoort wordt vooral in sterk groeiende skeletdelen, met 

als voorkeursplaats rond de knieën, bij personen tussen het 

10e en 25ste jaar waargenomen (On 7 8 ) . Het Ewingsarcoom, 

bestaande uit ongedifferentieerde cellen, wordt in 12 2i 15% 

van de gevallen aangetroffen en wel vooral in de ledematen 

bij kinderen en jeugdige volwassenen tot het 30e levens

jaar. Andere vormen van primaire maligne beentumoren verto

nen weinig of geen leeftijdsspecifieiteit of voorkeursloka-

1 ;saties. 
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Tot voor kort waren de genezingskansen van patiënten met 

mali gne beentumoren klein (10-25%) ondanks de gewoonlijk 

zeer grote en verminkende chirurg i sche i n grepen. Hoewel 

vooral b ij jeugdige personen door de chemotherapie de gene-

zingskansen thans dui del ijk stijgen, lijkt hi et in het kader 

van dit rapport juist er van uit te gaan dat beentumoren i n 

mini maal 90% van de gevallen fataal zullen ; zijn. 

III.2.5.2 Inductie van beentumoren door ioniserende stra

ling 

Bij dieren is gebleken dat de door straling geïnduceerde 

beentumoren dezelfde leeftijdsspecif ieiteit en dezelfde 

voorkeurs 1okalisaties vertonen als de overeenkomstige vor

men van natuurlijk voorkomende beentumoren. Ook bij de mens 

is dit waarschijnlijk het geval. De schaarse waarnemingen 

betreffende de inductie van beentumoren door rontgenbestra-

ling bij de behandeling van benigne aandoeningen (BE 8 0 , p 

4 1 2 , tabel A-26) zijn niet goed bruikbaar voor risico-eva

luatie. Het betreft hier rontgenbestraling van de schedel 

van jonge kinderen wegens ringworm e.i rantgenbestraling van 

de wervelkolom van volwassenen met de ziekte van Bechterew. 

Zoals onder III.2.5.3 verder zal worden besproken, zijn 

echter bij de bestraalde M. Bechterew-patienten van de 5 

waargenomen osteosarcomen er 4 buiten de primaire bundel 

ontstaan (BE 80, pag 4 1 3 ) . De dosis ter plaatse is bijzon

der slecht te schatten. 

Bij de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki is geen ver

hoogde incidentie van maligne beentumoren waargenomen (BE 

8 0 , pag 416) . 

Het best bestudeerd is de inductie van beentumoren bij pa

tiënten in Duitsland die kort na de 2e Wereldoorlog voor 

tuberculose of rugaandoeningen werden behandeld met 22**Ra-

injecties (Peteosthor) en voorts bij "dial-painters" (een 

groep vrouwen die jarenlang horloges hebben geverfd met 
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lichtgevende, radiumbevattende, verf) die inwendig werden 

besmet met 2 2 6 R a en 2 2 8 R a . Bij de analyse van de gegevens 

over beentumorinductie bij deze groepen vormt de dosimetrie 

echter eveneens een moeilijk probleem. 

Verondersteld wordt dat de meest stralingsgevoel ige cellen 

in beenweefsel de endostale beenvormende cellen zijn. Voor 

risicoschattingen betreffende de inductie van osteosarcomen 

baseert men zich derhalve op de berekende geabsorbeerde do

sis of het dosisequivalent in de endostale cellen. Men ver

onderstelt dan dat deze cellen gelegen zijn op een gemid

delde diepte van 10 ^m onder de botoppervlakken (IC 77, par 

4 7 ) . 

Deze benadering is vooral van belang gebleken ter verkla

ring van het grote verschil in beentumorinduct ie door Ra 

enerzijds en 2 2 6 R a en 2 2 8 R a anderzijds. De Ra-isotopen wor

den bij de vorming van het beenweefsel dicht onder de endo

stale cellen gedeponeerd. Het kortlevende 22i*Ra (halve

ringstijd, T J, , van 3,6 d) zal in het nieuwgevormde been

weefsel in de bovenste lagen van het bot vervallen. De ge

absorbeerde dosis hoge-LET-straling van de o-deeltjes in de 

osteogene cellen is dprhalve relatief hoog. De langlevende 

Ra-isotnpen 2 2 6 R a (T^ =1600 j) en 2 2 8 R a (T^ =5,8 j) worden 

meer uniform over het beenweefsel verdeeld en geven het 

grootste deel van hun energie af in ouder beenweefsel met 

minder stralingsgevoelige beencellen. 

In ICRP-publikaties (bijvoorbeeld in ICRP-11 (IC 68)) wor

den ook de "epitheelcellen op botoppervlakten" tot de stra-

1ingsgevoelige cellen in bot gerekend. Waarschijnlijk wor

den hier de epitheelcellen van de slijmvliezen in de neus-

bijholten en het mastoid bedoeld. Bij inwendige besmetting 

met 2 2 6 R a is, na lange 1 atentieperioden, inductie van car-

cinomen in deze slijmvliezen waargenomen. Verondersteld 

wordt dat het uitgeademde radon in de bijholten en lucht-

cellen accumuleert en ter plaatse hoge-LET a-straling met 

hoog dosistempo afgeeft. Daar het hierbij echter niet de 

inductie van tumoren in beenweefsel betreft, blijft verdere 

bespreking van deze waarnemingen hier achterwege. 
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III .2.5.3 Oosis-effectrelaties 

Voor de gegevens uit de vorige paragraaf over de inductie 

van osteosarcomen bij de mens zijn moeilijk dosis-effectre

laties aan te geven. Duidelijk is wel dat het beenweefsel 

relatief weinig stralingsgevoel ig is, doch diverse proble

men bemoeilijken uitspraken over de vorm van de dosis-ef

fectrelaties. Deze problemen hangen niet alleen samen met 

de berekening van de dosis in de relevant geachte osteogene 

cellen, maar voor wat betreft de inwendige bestraling met 

a-emitters zeker ook met de keuze van een model van het 

botmetabolisme. 

In een groep van 10 902 kinderen, die wegens ringworm 

hoofdbestraling ondergingen waarbij de huiddosis ongeveer 6 

Gy bedroeg, vond men 2 maligne tumoren in de schedel beende

ren. In een andere groep van 2215 kinderen traden 4 sche

deltumoren op, waarvan 1 maligne. Van de 14 109 bestraalde 

M. Bechterew-patienten overleden na een gemiddelde observa

tieperiode van 9,5 jaar 4 personen aan maligne beentumoren 

in het bekken, terwijl bij één van de patiënten een maligne 

beentumor in de bestraalde wervels optrad (UN 77, p 399, 

par 2 2 7 ) . De gemiddeld geabsorbeerde dosis in de skeletge

deelten waarin de tumoren ontstonden is slechts bij benade

ring te reconstrueren, zodat deze gegevens zeker geen oor

deel toelaten over de vorm van de dosis-effectrelatie en 

ook slechts beperkt bruikbaar zijn voor risico-evaluaties. 

Beter bruikbaar zijn de gegevens over beentumorinduct ie 

door inwendige toediening of besmetting met Ra-isotopen. In 

de Duitse Ra-injectieseries werden reeds bij gemiddelde 

beenweefseldoses in de orde van 0,9 Gy osteosarcomen waar

genomen. Bij de "dial-painters" (besmet met 2 2 6 R a en/of 
2 2 8 R a ) was echter de laagste gemiddelde beenweefseldos is 

waarbij een dergelijke tumor optrad 8,9 Gy. Zoals eerder 

opgemerkt, is d't grote verschil te rklaren door het ver-
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schil in halveringstijd: bij een kortlevend radiumisotoop 

geeft de gemiddelde dosis in het beenweefsel geen goede in

dicatie over de dosis in de stralingsgevoelige osteogene 

cellen nabij botoppervlakken. Deze discrepantie verdwijnt 

als men de gemiddelde doses omrekent naar die op de endos-

tale cellen op een diepte van 10 nm onder de botoppervlak

ken. Hiertoe moet voor 22**Ra met een factor 9 worden verme-
2 2 6 2 

nigvuldigd en voor Ra met een factor /3 (UN 77, p 400, 

par 2 3 0 ) . 

Voor de "dial-painters" is voor een gemiddelde beenweefsel-

dosis groter dan van 10 Gy een kwadratische dosis-effectre

latie af te leiden, terwijl beneden deze dosis een lineaire 

relatie mogelijk wordt geacht (BE 80, p 4 1 5 ) . 

Bij de pat'ffnten die 22l*Ra kregen ingespoten is de bepaling 

van de relevante doses dermate moelijk, dat geen uitspraken 

over doses-effectrelaties mogelijk zijn. Het beeld is hier 

extra gecompliceerd, omdat het aantal injecties en de pe

riode waarin deze werden toegediend bij deze patiënten van 

persoon tot persoon zeer verschillen. 

Dierexperimenten met botzoekers wijzen op een lineair-kwa

dratische dosis-effectrelatie. De kwadratische term zou 

vooral van belang zijn voor de inductie van beentumoren 

door lage-LET p-straling van bijvoorbeeld 9 0Sr (BE 80, p 

4 1 8 ) . 

III.2.5.4 Dosisfractionering 

De gegevens over inductie van maligne beentumoren door uit

wendige bestraling laten geen conclusies toe over de in

vloed van dosisfractioner ing. Bij kinderen leidde toedie

ning van 22i*Ra in wekelijkse injecties, gedurende verschei

dene jaren, tot meer tumorinductie dan toediening van onge

veer dezelfde totale activiteit gedurende een kortere pe

riode (UK 77, p 400, par 2 2 9 ) . Wellicht valt dit verschil 

geheel of grotendeels weg als men de dosis op de endostale 

cellen in aanmerking zou nemen. 
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Ook uit de gegevens over de "dial-painters" zijn geen con

clusies te trekken over de invloed van fractioner ing. Het 

ging hier vrijwel steeds om een over verscheidene jaren 

verspreide, (quasi -)continue opname van de radiumhoudende 

verf via de mond, waardoor een geleidelijke depositie van 

Ra-isotopen op de botoppervlakken plaatsvond. 

111.2.5.5 Latentietijd en risicoperiode 

De latentietijd voor de inductie van maligne beentumoren is 

vrij kort (BE 80, p 4 1 3 ) : in alle series vond men de eerste 

tumoren reeds 4 jaar na (het begin van) de blootstelling, 

met mediane waarden van 6 tot 11 jaar. 

Bij de wRa-patienten werden na 22 jaar geen nieuwe tumo

ren meer waargenomen. De risicoperiode bij de "dial-pain-

ters" is echter duidelijk langer. Bij deze groep nam de in

duct i e-incidentie na 30 S 35 jaar wel af, doch 52 jaar na 

het begin van de blootstelling vond men nog steeds osteo

sarcoma's (BE 80, p 4 J 3 ) . De afname van de inductiefrequen

tie na ongeveer 30 jaar is te verklaren uit het feit dat 

dan 2 2 8 R a grotendeels is vervallen, terwijl het langstle-
2 2 6 

vende isotoop, Ra, in die periode diep in het beenweef-

sel is "begraven", waardoor het dosistempo in de osteogene 

cellen geleidelijk afneemt. 

111.2.5.6 Leeftijd- en sexe-afhankelijkheid 

Spontaan optredende maligne beentumoren komen iets vaker 

voor bij mannen dan bij vrouwen. Ditzelfde lijkt het geval 

te zijn voor door straling getnduceerde beentumoren. Er 

zijn echter geen aanwijzingen voor grote verschillen tussen 

de incidenties van door straling geinduceerde tjmoren voor 

mannen en vrouwen. De meeste spontane en door straling 

getnduceerde beenweefseltumoren zijn osteosarcomen. Er zijn 

geen door straling getnduceerde Ewingsarcomen bekend. Deze 
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Tabel 19 Schattingen van de extra incidentie van bottumoren door bestral ing (UN 77, p 401, tabel 19) 

Leeftijdsgroep Aantal jaren Bestralingsbron 
Endostale dosis (Gy) Risico in de ob

servatie periode 
per eenheid van 
de endostaje dosis 

(ïo-V1) 

Leeftijdsgroep Aantal jaren Bestralingsbron 

Gemiddeld Traject 

Risico in de ob
servatie periode 
per eenheid van 
de endostaje dosis 

(ïo-V1) 
Kinderen 

Kinderen 

Jonge Volwassenen 
en volwassenen 

Volwassenen 

circa 18 

20 

circa 23 

circa 35 

Radiotherapie 
(schedel) 

Radiotherapie 
(schedel) 

224R3 

226Ra 

circa tot 
100* 1 500 

circa tot 
100* 800 

10 000 + 7 000 
1 850 71500 

circa tot 
2000 30000 

3 

5 
(0,2-21) 

25 
20 

9 voor 0,lGy** 
850 " 1 Gy 

60*** 

lage-LET 

lage-LET 

hoge-LET 
hoge-LET 

hoqe-LET 
hoge-LET 
hoqe-LET 

* Aangenomen wordt een bestraling van 25% van het botweefsel met een gemiddelde dosis van 4 Gy 
** Gebaseerd op een kwadratische dosis-effectrelatie 
*** Gebaseerd op een lineaire dosis-effectrelatie 

kunnen vermoedelijk niet worden herkend omdat vooral bij 

jonge kinderen deze tumorsoort relatief vaak spontaan op

treedt. 

Uit de schaarse gegevens krijgt men niet de indruk dat kin

deren significant gevoeliger zijn voor de inductie van ma

ligne beentumoren dan volwassenen. De getnduceerde tumoren 

volgen echter ook bij proefdieren dezelfde patronen als de 

spontane tumoren, waarvoor een zekere leeftijdsafhankelijk

heid bestaat (BE 80, p 4 1 3 ) . Op grond hiervan kan men uit

gaande van het relatieve risicomodel voor jongeren toch een 

relatief hoge inductiekans verwachten. 

III.2.5.7 Risicofactoren en conclusies 

Als risicofactor voor 1 age-LET-straling worden waarden aan

gegeven van 3.10"1* tot 5.10" ** Gy" 1 (doses op de endos

tale c e l l e n ) . Voor hoge-LET-straling is zowel extrapolatie 

op grcnd van een lineaire dosis-effectrelatie als op grond 
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van een (1ineair-)kwadratisch model mogelijk. Zoals uit ta

bel 19 (naar UN 77, p 401) blijkt, concludeert men bij een 

kwadratische extrapolatie tot een risicofactor van 

9.10"1* G y " l bij een dosis van 0,1 Gy en tot 850.10 - l + 

Gy bij een dosis van 1 Gy. Dit voorbeeld illustreert 

het yrote belang van verder onderzoek naar dosis-effectre

laties, vooral bij hoge-LET-straling. Indien het kwadrati

sche model het best de werkelijkheid benadert, dan resul

teert lineaire extrapolatie van gegevens uit het hoge do-

sisoebied in een aanzienlijke overschatting van het risico 

in het lage dosisgebied. 

In ICRP-26, (IC 77, par 48) wordt een risicofactor van 

5.10"1* Sv 1 aangegeven. Hanteert men bij de omrekeninq 

van geabsorbeerde dosis naar dosisequivalent de door de 

ICRP aangegeven kwaliteitsfactor 20 voor o-straling, dan 

lijkt de ICRP risicofactor goed gekozen indien het lineaire 

model wordt gehanteerd (zie tabel 1 9 ) . Het kwadratisch mo

del resulteert voor hoge-LET-straling in aanzienlijk lagere 

waarden, namelijk respectievelijk 0,45.10"** Sv 1 bij 

een dosis van 0,1 Gy en 4,2.10 _ l* Sv" 1 bij een dosis van 

1 Gy geprotrah^erde a-straling. 

III.2.6 LONG 

III .2.6.1 Inleiding 

Kwaadaardige nieuwvorming in de ademhalingsorganen draagt 

in Nederland in belangrijke mate bij aan het totaal van 

nieuwvormingen. Sinds 1960 zijn incidentie en sterfte als 

gevolg van kanker van longen en pleura, zowel bij mannen 

als bij vrouwen, ongeveer verdubbeld. Naar schatting (CB 

83) bedroeg in 1982 de sterfte als gevolq van deze aandoe

ning van de ademhalingsorganen 100 per 100 000 voor mannen 

en 10 per 100 000 voor vrouwen. Op grond van epidemiologi

sche gegevens (Do 76) kan het roken worden aangemerkt als 
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de belangrijkste oorzaak van longkanker; uit deze gegevens 

volgt dat het relatieve risico voor rokers ten opzichte van 

niet-rckers ongeveer een factor 16 bedraagt. Volgens globa

le schattingen cp basis van deze risicofactor, van hft aan

tal niet-rokers en rokers onder de Amerikaanse bevolking, 

mede gebaseerd op gegevens over het gebruik van tabakspro-

dukten (zoals duur en hoeveelheid), is ongeveer 80% van al

le longtumoren een gevolg van roken (Do 8 1 ) . Behalve roken 

geeft blootstelling aan een groot aantal andere agentia 

(zoals bijvoorbeeld asbest en vinylchloride) een kans op 

inductie van longtumoren. Blootstelling aan dit soort fac

toren (in het bijzonder roken) bemoeilijkt veelal een juis

te schatting van het risico van ioniserende straling al

leen. 

Gegevens over incidentie en sterfte in Nederland (CB 79) 

en Engeland en Wales (Co 8 3 ) , tonen voor longkanker een 

sterke leeftijdsafhankelijkheid. Beneden de leeftijd van 40 

jaar wordt bij mannen er. vrouwen vrijwel geen longkanker 

waargenomen. Bij Nederlandse mannen neemt de incidentie bo

ven de leeftijd van 40 jaar toe tot een waarde van ruim 100 

per 100 000 voor de leeftijdsgroep van 50-54 jaar. Een 

piekwaarde van ongeveer 500 per 100 000 wordt bereikt vjor 

de leeftijdsgroep van 70-74 jaar, waarna de incidentie ge

leidelijk enigszins afneemt. Voor Nederlandse vrouwen is 

het verloop met de leeftijd vrijwel analoog, echter de 

waarden van incidentie en sterfte als gevolg van longkanker 

zijn een factor 10 a 20 lager. 

Voor de indeling van longtumoren op basis van histopatholo-

gische kenmerken zijn de laatste decennia verschillende 

systemen voorgesteld en toegepast. Volgens de huidige inde

ling van de WHO kunnen longtumoren in een tiental hoofd

klassen worden verdeeld. De belangrijkste daarvan zijn: 

piaveiselcelcarcinoom, kleincel1igcarcinoom, adenocarcinoom 

en grootcel 1igcarcinoom. Naast deze WHO-indeling worden 

voor de indeling van longtumoren nog een vijftal andere 
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classificatiesystemen gebruikt (Iv 8 3 ) . Het feit dat de in-

del i ngskenmerken voor de verschillende systemen afwijken, 

maar de benamingen voor de belangrijkste typen niet ver

schillen, bemoeilijkt de onderlinge vergelijkbaarheid van 

1ongtumorgegevens. Voorts wordt het vergelijken van gege

vens nog bemoeilijkt door verschillen in gebruikte diagno

semethode (zoals biopsie, cytologie, autopsie) en door va

riaties in individuele beoordeling (StI 81 en Cl 8 1 ) . 

Ongeveer 90% van alle longtumoren vallen in de vier genoem

de hoofdklassen. Bij mannen is volgens Weiss (We 83) de 

verdeling over deze typen longtumoren: piaveiselcelcarei-

noom 40 êl 50%, adenocarc i noom 2 0 % , k leincel 1 igcarc inoom 20 

3 25% en grootcel 1igcarcinoom 5%. Van de verschillende ty

pen is het k leincel1igcarcinoom het meest kwaadaardig: de 

tumor groeit snel en metastasen (uitzaaiingen) ontstaan 

reeds vroeg in het ontwikkelingsstadium van de tumor. 

Vrijwel alle patiënten met deze vorm van kanker sterven 

binnen een jaar nadat de diagnose is gesteld. Niet alleen 

voor het kleincellige type, maar voor alle typen van tumo

ren, moet de prognose voor patiënten ongunstig worden ge

noemd; het gemiddeld vijf-jaars overlevingspercentage voor 

alle vormen van longkanker tezamen is ongeveer 10% (UI 

8 2 ) . Op basis van voorlopige resultaten lijken de vooruit

zichten van de behandeling van het kleincel1igcarcinoom met 

chemotherapeutica gunstiger dan met de huidige behande-

I ingsinethoden (CoII 8 2 ) . 

In het kader van dit rapport wordt ervan uitgegaan dat een 

door straling getnduceerCs longkanker in alle gevallen fa

taal zal zijn. 

III.2.6.2 Stralingsbronnen voor de bevolking 

De blootstelling van de longen aan ioniserende straling kan 

plaatsvinden door inwendige (afkomstig van in de long opge

nomen radioac.'»ve d e e l t j e s ) , of door uitwendige bestraling 
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of door een combinatie daarvan. 

Voor de bevolking vormt de inwendige blootstelling van de 

longen aan alfastraling» afkomstig van aan aerosolen gebon

den radon- en thorondochterprodukten één van de voornaamste 

bronnen van blootstelling. Deze aan aerosolen gebonden 

dochterprodukten zijn zowel buitenshuis als binnenshuis 

aanwezig. Op basis van een aantal parameters (zoals even-

wichtsequivalente concentratie en verblijftijd) komen 

UNSCEAR (UN 82, p 173, par 203) en ICRP-39 (IC 83, tabel 2, 

p 2) tot een schatting van het effectieve dosisequivalent 

voor de bevolking van de gematigde klimaatzone van respec

tievelijk 0,92 en 0,77 mSv per jaar als gevolg van inhala

tie van deze dochterprodukten binnenshuis. De geschatte 

waarde van zowel UNSCEAR als ICRP voor een effectief dcsis-

equivalent door inhalatie buitenshuis, bedraagt 0,06 mSv 

per jaar. 

Blootstelling van de longen aan straling afkomstig van uit

wendige bronnen vindt plaats door kosmische straling, door 

terrestrische gammastraling en voorts door medisch handelen 

zoals tijdens diagnostische onderzoeken met röntgenstralen 

of tijdens therapeutische bestralingen. Voor de blootstel

ling aan terrestrische straling wordt (UN 82 p. 89, par 32) 

voor de bevolking een gemiddeld effectief dosisequivalent 

voor buitens- en binnenshuis van respectievelijk 0,06 en 

0,29 mSv berekend. De bijdrage van de kosmische straling 

wordt geschat op ongeveer 0,3 mSv per jaar. 

III.2.6.3 Convers iefactoren 

Uit gegevens van aan radondochterprodukten blootgestelde 

mijnwerkers blijkt dat de meeste tumoren ontstaan in Je 

centrale gebieden van de bronchusboom; de basale stamcellen 

van dit bronchiale weefsel worden als het kritieke weefsel 

voor inductie van longtumoren door radon beschouwd. Het in-
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ductieproces van de longtumoren door geïnhaleerde radon-

dochterprodukten kan, kort samengevat, als volat worden ge

dacht : 

Aerosolen en de daaraan gehechte radioactieve dochterpro-

dukten zullen na inhalatie voor een deel in de bronchien 

achterblijven. De basale cellen kunnen vervolgens bestraald 

worden door alfastraling afkomstig van de radon- en thoron-

dochterprodukten. Daar de energie overdracht door de alfa

deeltjes aan deze cellen met hoge LET plaats vindt, kan een 

hoog relatief biologisch effect (kwaliteitsfactor van 20) 

worden verwacht. De dosis afgegeven door de alfastraling 

aan de basale cellen is afhankelijk van de dracht van de 

deeltjes in verhouding tot de totale dikte van tussenlig

gende media zoals de slijmlaag en de cellagen. Voor de dik

te van deze lagen worden verschillende waarden aangenomen 

(OE 8 3 ) . Voor de omrekening van geabsorbeerde dosis in een 

orgaan naar effectief dosisequivalent wordt in ICRP-26 (IC 

77) voor de gehele long ("Mean lung dose" concept) een or

gaan afhankelijke weegfactor, w=0,12, aanbevolen. Uit epi

demiologische gegevens blijkt, zoals eerder vermeld, dat de 

tumoren na blootstelling aan radon voornamelijk in het 

bronchiale gebied optreden. In latere aanbevelingen (ICRP-

32 (IC 81)) wordt daarom een alternatief model vooraesteld 

voor de omrekening naar effectief dosisequivalent bij 

blootstelling van de longen aan radon. In dit mode 1 wordt 

de long opgesplitst in twee gebieden namelijk a) een pulmo-

nair gebied en b) de l3ag van de basale cellen in het 

tracheobronchiale (TB) gebied ("Regional lung dose" con

c e p t ) . Aan beide gebieden wordt eenzelfde weegfactor, 

w=0,06, toegekend. 

Op basis van een vergelijking van de verschillende modellen 

beveelt een groep van experts van de OECD-NEA (OE 83) voor 

de conversie van de blootstelling uitgedrukt in WLM* m a r 

effectief dosisequivalent een waarde aan van 8,5 mSv per 

* Zie voor de betekenis van WLM hoofdstuk 1.5 
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WLM voor mijnwerkers en een gemiddelde waarde van 5,5 mSv 

per WLM voor de gehele bevolking. Deze lagere naarde voor 

de bevolking wordt o.a. bepaald door verschillen in hoe-

veelheden ingeademde lucht per tijdseenheid (1,2 m h voor 

werkers versus 0,75 m 3 h - 1 voor volwassen leden van de be

volking) en verschillen in deeltjesgrootte van de aeroso-

len. Uit genoemde vergelijking volgt voorts dat de geabsor

beerde dosis per WLM in het pulmonaire gebied, afhankelijk 

van de keuze der modelparameters, een factor 4 a 10 lager 

is dan de dosis per WLM in het TB-gebied. Tevens volgt uit 

de vergelijking van de modellen dat bij kinderen in de 

leeftijd van 1-6 jaar het dosisequivalent per WLM ongeveer 

1,5 maal zo groot is als bij volwassenen. Gezien de eerder 

genoemde onzekerheden aangaande tussenliggende cellaagdik-

tes en de daarmee samenhangende onzekerheden in de geabsor

beerde dosis in de cellen, dienen de aanbevolen waarden met 

de nodige reserves te worden beschouwd. 

III.2.6.4 Epidemiologische gegevens 

De belangrijkste gegevens over inductie van longkanker door 

ioniserende straling zijn afkomstig van epidemiologische 

studies bij mijnwerkers die bij hun ondergrondse werkzaam

heden aan hoge concentraties van radondochterprodukten 

blootstonden. Nadat duidelijk was geworden dat de zogenoem

de "Schneebergse ziekte" niet anders was dan longkanker, is 

in Tsjechische mijnen en later ook in Colorado (VS), Canada 

en Zweden zeer veel epidemiologisch onderzoek bij mijnwer

kers verricht. Bij gebruik van de resultaten van die onder

zoekingen dient te worden bedacht dat voor de oudste perio

des de radonconcentraties in de mijnen (en de daarmee sa

menhangende dosis voor de mijnwerkers) zijn geschat of be

rekend op grond van gebrekkige gegevens. Voorts waren veel 
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mijnwerkers stugge rokers, die ook nog anderszins bloot

stonden aan kankerverwekkende stoffen en dampen in hun 

woon- en werkmilieu. Voor het bepalen van een eventueel ri

sico van 1ongtumorinduct ie na blootstelling aan alfastra

ling, zijn voorts nog inductiegegevens van belang van pa

tiënten bij wie Thorotrast (zie III.2.6.4.d) werd qebruikt. 

Naast deze informatie over inwendige blootstel11ing aan 

straling zijn gegevens bekend van de overlevenden van 

Hiroshima en Nagasaki en van patienter. met de ziekte van 

Bechterew; deze maken schattingen mogelijk van het risico 

voor longtumorinductie bij uitwendige bestraling. De gege

vens betreffende bovengenoemde onderzoeken worden hierna 

beknopt samengevat. 

a. Onderzoek bij Tsjechische mijnwerkers 

Tsjechische mijnwerkers stonden gedurende 20 jaar of meer 

bloot aan radonconcentraties in de orde van 1 WL (Se 7 6 ) . 

De cumulatieve blootstelling was gemiddeld 300 WLM. In de 

totale groep mijnwerkers was de incidentie van longkanker 

65,6 per 1000, terwijl op grond van de voor leeftijdgecor-

rigeerde gegevens voor Tsjechische mannen een incidentie 

van 15,1 per 1000 mocht worden verwacht. Bij mannen die pas 

na hun 45e levensjaar in de uraniummijnen gingen werken, 

werd reeds vanaf 100 WLM een significante verhoging van de 

1ongkanker incident ie waargenomen. Bij mannen die op jongere 

leeftijd in de mijnen gingen werken, was dit pas vanaf 150 

WLM het geval. Het risico voor oudere mannen bleek verder 

in het traject van 100 tot 300 WLM significant hooer te 

zijn dan dat voor jongere mannen. Bij alle blootstellings

niveaus vanaf 150 WLM nam het risico bij jonoere mannen on

geveer lineair toe met de cumulatieve blootstel 1ina, ter

wijl het risico bij oudere mannen boven 300 WLM onqeveer 

constant bleef. 

Als een mogelijke verklaring voor deze verschillen is een 
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synerg1stische werking tussen tabaksrook en inhalatie van 

radon verondersteld. Ongeveer 70* van de betrokken mijnwer

kers rookte, doch week wat dat betreft niet af van andere 

Tsjechische mannen. De groep niet-rokers was te klein om de 

hypothese van de synergistische.werking te toetsen. 

In een meer recente analyse van de groep Tsjechische mijn

werkers vond Kunz (Ku 79) voor alle leeftijdsgroepen te 

zamen een lineaire relatie tussen de verhoging van de long

kanker inc ident ie en de cumulatieve blootstelling in WLM. 

Deze verhoging was beneden het niveau van ca. 100 WLM ech

ter niet significant. 

Aan de bruikbaarheid van de Tsjechische gegevens wordt ge

twijfeld (Col 8 2 ) . Zo wordt de grootte van de diverse leef-

tijds- en blootstellingsniveaugroepen niet gegeven, waar

door de betrouwbaarheid van de statistische analyse niet is 

te beoordelen. De invloed van het roken kon niet goed wor

den bestudeerd en over de mogelijke invloed van andere car-

cinogene factoren wordt niet gerept. Onduidelijk is ten

slotte, waarom het risico per WLM bij Tjechische mijnwer

kers zoveel hoger lijkt te zijn dan bijvoorbeeld bij mijn

werkers in Colorado (VS). 

b. Onderzoek bij Noord-Amerikaanse mijnwerkers 

De gemiddelde cumulatieve blootstelling van uraniummijnwer-

kers in Colorado wordt geschat op 1180 WLM. Bij deze mijn

werkers werden in de loop van 18 jaar 70 gevallen van long

kanker waargenomen, tegen een op grond van bevolkingssta

tistieken verwacht aantal van ongeveer 12. Rookgewoonten, 

blootstelling aan dieseloliedampen en voorafgaande mijnar-

beid in andere ("non-uranium") mijnen werden als mogelijke 

aanvullende en synergistische factoren onderzocht, doch 

conclusies waren hieromtrent niet te trekken (Ar 7 3 ) . Vol

gens een recente analyse van de Colorado-gegevens (BE 80, p 

319) blijkt er geen sprake te zijn van een lineaire relatie 

tussen de cumulatieve blootstelling in WLM en de longkan-

kerinductie. Zowel het absolute als het relatieve risico op 
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Tabel 20 Risico op longkanker bij blanke mijnwerkers in Colorado (vanaf 10 jaar na het begin 
van de ondergrondse werkzaamheden) (ut 80, p 319) 

Absoluut Relatief 
Cumulatieve WJ1 Longtimoren risico risico, % 

Persoon per ÏO6 p.j. 
perWLM 

pxtra risico 
Spreiding Mediaan jaren Geobs. Verwacht 

per ÏO6 p.j. 
perWLM perWLM 

0-119 60 5 183 3 3,96 _ _ 

120-239 180 3308 7 2,24 8,0 1.2 
240-359 300 2 891 9 2,24 7.8 1.0 
360-599 480 4 171 19 3,33 7,8 1.0 
600-839 720 3294 9 2,62 2,7 0,3 
840-1799 1 320 6 591 40 5,38 4,0 0,5 
1800-3719 2 760 5690 49 4,56 2,8 0,4 

> 3719 7000 
(geschat) 

1068 23 0,91 3,0 0,3 

TOTAAL 1180 
(gemiddeld) 

32 196 159 25,24 3,52 

1 . 

0,45 

longkanker was het hoogst in de groepen tussen 120 en 600 

WLM (zie tabel 2 0 ) . Doch zelfs in deze groepen was het ri

sico per WLM aanzienlijk lager dan bij de Tjechische mijn

werkers. In het BEIR-80 rapport wil men dit verklaren op 

grond van de hogere radonconcentrat ies in de mijnen in 

Colorado vergeleken met die in Tsjechoslowakije. Hogere do-

sistempi zouden minder effect kunnen hebben. Deze verkla

ring is weinig overtuigend, omdat geen duidelijke indicatie 

wordt gegeven omtrent het mechanisme dat hieraan ten grond

slag zou liggen. De mogelijke oorzaak van genoemd verschil 

is hetzij een te lage schatting van de radonconcentraties 

in de Tsjechische mijnen, hetzij een te hoge schatting in 

de Amerikaanse mijnen, dan wel een verwaarlozing van de 

blootstelling aan andere agentia in de Tsjechische mijnen. 
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c. Onderzoek bij Canadese en Zweedse mijnwerkers 

Bij een Canadese groep mijnwerkers is wel een ongeveer li

neaire toename tussen het aantal extra gevallen van long

kanker met de cumulatieve blootstelling in WLM waargenomen. 

De groep is echter vrij klein en wordt nog te kort gevolgd, 

terwijl de radonconcentraties bovendien laag zijn. Hetzelf

de geldt ook voor de mijnwerkers in een aantal metaalmijnen 

in Zweden (Sn 7 4 ) . Bij deze laatsten vond men in de periode 

tussen 1961 en 1968 bij ongeveer 6500 mijnwerkers 26 geval

len van longkanker, tegen een te verwachten aantal van ruim 

6. Beneden een blootstellingsniveau van 100 WLM werd geen 

significant verhoogde longkankerincidentie aangetoond. Bij 

hogere blootstel 1ingsniveau's was de toename van de inci

dent ie echter goed vergelijkbaar met die van de mijnwerkers 

in Colorado. Nadere analyse van deze groep Zweedse mijnwer

kers is nog gaande. 

d. Thorotrastpatienten 

Thorotrast, een handelsnaam voor een rantgencontrastmiddel 

dat bestaat uit een colloTdale oplossing van 2 3 2 T h 0 2 , is in 

verschillende landen gedurende de jaren dertig tot vijftig 

toegepast. Na inspuiting in de vaten wordt het Thorotrast 

opgenomen door de verschillende organen van het reticulo-

endotheliaal-systeem (zoals lever, milt, beenmerg en lon

gen). Een relatief groot aantal patiënten bij wie dit 

Thorotrast als contrastmedium werd toegepast, kreeg tumo

ren. Het betrof voornamelijk levertumoren; dit als gevolg 

van de sterke opname van het contrastmiddel in de lever. Om 

de effecten van Thorotrast te bestuderen voerde men in 

Duitsland, Japan, Denemarken en Portugal nationale onder

zoeken uit. Ir, deze onderzoeken werden naast levertumoren 

ook nog andere tumcren met licht verhoogde incidenties 

waargenomen. Kaul en Noffz (Ka 78) berekenden e3n gemiddel

de dosis,afgegeven door de alfastraling afkomstig van de 
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Tabel 21 Longtumormortaliteit b i j Thorotrast patiënten en controlegroepen 

Thorotrastpat iënten Controlegroepen 

Aantal Over- Long- 1) 
onderz. leden kanicer 

Aantal Over- Long- „ 1) 
onderz. leden kanker"" 

A. Denemarken (Fa 78) 
overleden pat. 

1012 11 1,1 4,1 3 0,43 

B. Portugal (Mo 78) 1045 904 5 0,6 1 / 1,93 

C. Japan (Mo 83) 
Autopsiegevallen 

v. 29 0 0 
m . 164 4 2,44 

14 500 t£3 5.9 
82 000 8 798 !0,7 

D. W-Duitsland (Ka 84) 
Totale onderzoek 
groep 

2 135 689 40 5,8 1 828 1 280 34 2,6 

E. Nader onderzochte 
groep uit D. 

878 432 13 3,0 660 122 6 4,9 

1) Het percentage aan longkanker overleden patiënten van het totale aantal overleden patiënten. 
2 | Het aantal patiënten dat aan longkanker is overleden. 
3> Gebaseerd op de bevolkingsgegevens van het desbetreffende land. 

doch te rp roduk ten , voor t rachea en hoofdbronchien van r e s 

p e c t i e v e l i j k 80.10"1* en 53.10" Gy per j a a r per ml Thoro

t r a s t . De toegepaste hoeveelheid T h o r o t r a s t va r i ee rde 

s t e r k , namel i j k van 5 t o t meer dan 50 m l ; gemiddeld werd 

een hoeveelheid van 2b ml per p a t i e n t toeged iend . 

De gegevens van de na t i ona le onderzoeken over het aanta l 

longtumoren b i j deze pa t i ën ten en b i j con t ro lepersonen z i j n 

opgenomen in t abe l 2 1 . 

In Denemarken (Fa 78) hadden van 1012 over leden T h o r o t r a s t -

pa t i en ten er 11 een longtumor. Op basis van de gegevens 

voor de Deense bevo lk ing zou een aanta l van 4 ,1 moeten wor

den verwacht . Volgens Faber is er geen d u i d e l i j k verband 

tussen de toegediende hoeveelheid en het aanta l longtumo

r e n . Daarentegen s t e l t Mole (Mo 78) dat u i t de r e s u l t a t e n 
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wel een dosisafhankelijkheid blijkt voor de incidentie van 

de longtumoren (aantal waargenomen/groepsgrootte). Waar

schijnlijk waren een aantal longtumoren geen primaire tumo

ren. Bovendien behoeven de gegevens voor de algehele Deense 

bevolking niet representatief te zijn voor de betrokken 

groep patiënten. 

Een onderzoek in Portugal (Mo 78) had betrekking op een 

groep van 1045 patiënten van wie er in 1974 90* waren over

leden. In deze groep werden 5 gevallen met longtumoren aan

getroffen; het verwachte aantal gevallen met longtumoren op 

basis van gegevens voor de Portugese bevolking bedroeg 

1,7. Ook bij deze groep is niet uit te sluiten (Si 78) dat 

een aantal longtumoren niet primair waren. 

De Duitse Thorotraststudie (Ka 84) omvatte 2135 patiënten 

die uit 5000 behandelde Thorotrastpatienten werden geselec

teerd. Uit deze groep van 2135 patiënten konden er 878 na

der worden onderzocht. Bovendien werd een controlegroep 

(groot 1828) bestudeerd. De rookgewoontes van controle- en 

patiëntengroep waren vrijwel identiek. Uit de resultaten 

bleek (Ka 84) dat ondanks de hoge doses in de longen 

(0,30-14 Gy) de longtumorincidenties voor patiënten en con

trolepersonen vrijwel gelijk waren. Voorts bleek, dat de 

verdeling van de leeftijd waarop de patiënten aan longtumo

ren overleden, niet verschilt van die van de controlegroep. 

In de Japanse studie (Mo 83) vergeleek men de resultaten 

van 193 autopsies van 164 mannelijke en 29 vrouwelijke Tho

rotrastpat ienten met de resultaten van een, naar leeftijd 

en geslacht op vergelijkbare wijze samengestelde groep van 

96 500 autopsiegevallen. In de Thorotrastgroep werden bij 

mannen en vrouwen in respectievelijk 2,44 en 0 procent van 

de gevallen longtumoren gevonden; daarentegen trof men bij 

de controlegroep longtumoren in respectievelijk 10,7 en 5,9 

procent van de gevallen aan. 

Uit de verschillende resultaten blijkt dat de longtumorin-

cidentie bij Thorotrastpatienten niet of nauwelijks aan

toonbaar is verhoogd. 
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e . Morbus Bechterew-patienten 

Van een groep van ruim 14 000 Bechterewpatienten die in de 

jaren 1935-1954 wedden bestraald in klinieken in 

Groot-Brittannie* en Noord-Ierl and, werden de gegevens ver

zameld door Court Brown en Doll (Co 6 5 ) . Een groot deel 

(meer dan de helft) van deze patiënten was met meer dan één 

serie bestralingen behandeld; aangezien het tumor inductie-

proces van de volgende behandelingsronde niet te scheiden 

was van dat van de eerste serie konden voor deze groep pa

tiënten de latentietijd en de dosis-effectrelaties niet be

paald worden. Om deze verstorende factor uit te sluiten 

werden in een nadere analyse (Sm 82) alleen de gegevens 

over de gehele periode opgenomen van patiënten die éénmaal 

waren behandeld plus de gegevens van de overige patiënten 

over de periode vanaf de eerste behandeling tot maximaal 18 

maanden na het tijdstip van de tweede behandeling. De ge

middelde periode waarover de eerste groep tot 1970 kon wor

den gevolgd was 16,2 jaar; voor de groep overige patiënten 

was de gemiddelde periode 3,5 jaar. Reeds in de eerste ja

ren na de bestraling werd een verhoogde sterfte aan long

kanker waargenomen, namelijk 13 tegen 8,60 verwachte geval

len na 2 jaar en 23 waargenomen tegen 17,8 verwachte geval

len na 5 jaar. In 1970 bedroeg het totale aantal patiënten 

dat aan longkanker overleed, 124 personen tegen een ver

wacht aantal van 87,3. De verwachte aantallen werden bere

kend op basis van leeftijd-, sexe- en jaartal specifieke 

sterftekansen voor Engeland en Wales. In de eerste analyse 

(Co 65) werden de gevallen tot 5 jaar na de behandeling 

buiten beschouwing gelaten, omdat mogelijk een aantal wer-

velmetastasen van longkanker voor spondylitis werd aange

zien. In de analyse van Smith en Doll (Sm 82) zijn slechts 

gevallen tot 2 jaar buiten beschouwing gelaten. 

Gemiddeld ontvingen de patiënten per serie 10 bestralingen 

in een periode van 4 tot 6 weken. Op basis van de bestra-

1ingsgegevens (BE 80, p 313; Fa 82) schatte men de dosis op 
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de bronchien op 1,97 Gy per behandelingsserie; deze waarde 

werd door Smith en Doll in hun analyse overgenomen. Gezien 

de grote onzekerheden in de evaluatie van de verschillende 

bestralingsparameters (zoals veldgrootte, stralenkwaliteit 

en dieptedosis) moet de schatting met vee1 voorbehoud wor

den bezien (UN 77, p 399, par 2 2 4 ) . 

Gegevens over rookgewoonten zijn van deze groep patiënten 

niet beschikbaar. Algemeen wordt aangenomen dat deze ge

woonten niet sterk verschilden van die van de bevolking. 

Toename van de sterftekans in afhankelijkheid van leeftijd 

en observatieperiode werden niet afzonderlijk voor de lon

gen geanalyseerd, maar werden slechts gegeven voor het to

taal van de lichaamsdelen die hoge doses ontvingen (STI 8 2 ) . 

Op basis van deze gegevens mag worden geconcludeerd, dat 

voor de betrokken groep de /olledige risicoperiode in 1970 

nog niet voorbij was. 

f. Overlevenden van Hiroshima en Nagasaki 

Resultaten van de onderzoeken naar sterfte-oorzaak van 

overlevenden van de atoombomexplosie in Hiroshima en Naga

saki zijn gepubliceerd tot het jaar 1978 (Ka 8 2 ) . Hieruit 

blijkt dat in de periode 1975-1978 het aantal personen dat 

aan longtumoren overleed, sterk steeg. Het totale aantal 

personen in Hiroshima en Nagasaki dat overleed aan longkan

ker in de periode 1950-1978, bedroeg respectievelijk 353 en 

106; het berekende aantal extra doden als gevolg van de 

blootstelling bedroeg voor beide steden respectievelijk 

25,98 en 7,31. Evenals voor voorgaande studies (UN 77, p 

394; BE 80, p 313) moet worden geconstateerd dat het aantal 

extra gevallen in Nagasaki laag was in vergelijking met dat 

in Hiroshima. Een mogelijke oorzaak is het in BEIR-80 (BE 

80 p 314) genoemde tekortschieten van de registratie in Na

gasak i. 

De door Kato (Ka 82) gemaakte indeling naar de verschillen-
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de dosisgroepen verschilt ten opzichte van vroegere inde

lingen door wijzigingen in de afrondingen bij de berekening 

van de individuele dosis en door een herziening van de 

plaats van het epicentrum in Nagasaki. De nieuwe dosisbere

keningen die door Loewe (Lo 81) zijn voorgesteld, zijn nog 

niet verwerkt. Aangezien uit deze nieuwe berekeningen zou 

volgen dat de ontvangen dosis door gammastralen te laag en 

die ontvangen door neutronen te hoog is geschat, moeten de 

risicofactoren uit deze studies eveneens met veel voorbe

houd worden bezien. 

III.2.6.5 Latentietijd en modificerende factoren 

Uit de verschillende epidemiologische gegevens blijkt dat 

longtumoren vrij laat na blootstelling aan straling tot ex

pressie komen. Voorts blijkt uit informatie over de atoom-

bomslachtoffers (Ka 8 2 ) , de Tsjechische mijnwerkers (Se 76) 

en de Ontario mijnwerkers (Ch 8 1 ) , dat de latentietijd kor

ter is naarmate de leeftijd ten tijde van blootstelling ho

ger is. Volgens BEIR-80 (BE 80, p 313) zou uit de gegevens 

van de Bechterew patiënten eveneens een gering effect van 

de leeftijd jp de latentietijd blijken. Bij een groep van 

Newfoundland mijnwerkers (BE 80, p 323) werd echter geen 

invloed van de leeftijd aangetoond. Op basis van de veron

derstelling dat het aantal te verwachten spontane gevallen 

verwaarloosbaar was, werd in het laatste geval een vrijwel 

constante gemiddelde latentietijd van ongeveer 22 jaar be

rekend. Gezien het hoge percentage rokers (86%) in de groep 

onderzochte personen lijkt een verwaarlozing van het aantal 

spontane gevallen niet te rechtvaardigen. 

Uit verschillende epidemiologische gegevens blijkt, dat de 

curven van incidentie versus leeftijd voor longtumoren bij 

niet bestraalde en blootgestelde groepen vrijwel identiek 

verliepen. Zo werden in beid*8 groepen vrijwel geen longtu-
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moren gevonden bij personen beneden de leeftijd van 40 

jaar. 

Op basis van deze gegevens komt BEIR-80 (BE 80, p 327) tot 

een schatting van de minimale latentietijd van : 

25 jaar voor 0-14 jarigen; 

15-20 jaar voor 15-34 jarigen en 

10 jaar voor 35 jaar en ouder. 

Deze latentietijden worden echter niet consequent gehan

teerd. Zo wordt voor de omrekening van het longkankerrisico 

van de Tsjechische mijnwerkers naar risico per persoonjaar 

(BE 80, p 317) een gemiddelde latentietijd van 10 jaar aan

genomen. Voorts wordt voor de schatting van een risico uit 

de gegevens van de Bechterew-patienten (BE 80, p 313) een 

latentietijd van 9 jaar aangehouden. 

Zoals reeds werd opgemerkt heeft vooral roken een belang

rijke modificerende invloed op de incidentie. Ten aanzien 

van een eventuele synergistische werking van de factoren 

roken en straling lopen de meningen uiteen. Op basis van de 

gegevens van de mstaalmijnwerkers uit de Verenigde Staten 

(Lu 79, Wh 83) en uit Zweden (Da 82) kwamen verschillende 

auteurs tot de conclusie dat beide agentia synergistisch 

werken. Een dergelijke synergistische werking werd beves

tigd in experimenten met ratten (Chl 7 9 ) . Tn tegenstelling 

daarmee werd uit een Zweeds onderzoek betreffende ijzer

ertsmijnwerkers (Ax 78) de conclusie getrokken dat het ri

sico voor niet-rokers hoger is dan voor rokers. Dit zou mo

gelijk een gevolg zijn van de dikkere slijmlaag (zie par 

III.2.6.3) in de bronchien van de rokers; deze dikkere 

slijmlaag zou resulteren in een verlaging van de dosis in 

de basale cellen. Mitigerende effecten van roken werden 

eveneens gevonden bij Beaglehonden (Cr 82) die aan zeer ho

ge niveaus van radondochters (boven 13 000 WLM) en sigaret

tenrook werden blootgesteld. Uit een derde Zweedse studie 

over een groep ijzerertsmijnwerkers werd weer een andere 

conclusie getrokken, namelijk dat de effecten van roken en 
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b1oot s t e 11i n q aan straling vrijwel onafhankelijk van elkaar 

zijn (Ra 8 0 ) . 

Deze bevindingen en de gegevens tot 1970 van diegenen die 

de atoombom overleefden, brachten Cohen (Col 82) tot de 

slotsom dat het risico voor rokers niet veel hoger is dan 

voor niet-rokers; echter de latentietijd voor de laatste 

groep zou aanzienlijk langer zijn. Deze verschillen in la

tentietijden zouden, bij een beperkte observatieduur voor 

een groep, de verschillen in aantallen longtumoren kunnen 

verklaren. Over de invloed van andere 1 ongkankerinducerende 

agentia (in combinatie met straling) op het risico en de 

latentietijd is onvoldoende informatie beschikbaar om uit

spraken te doen. 

III.2.6.6 Dosis-effectrelaties 

Uit de gegevens van aan radondochterprodukten blootgestelde 

mijnwerkers blijkt dat de centrale gebieden van de bron-

chiaal boom, en wel in het bijzonder de basale cellen van 

dit bronchiale weefsel, het meest gevoelig zijn voor de in

ductie van longtumoren. De informatie over uraniummijnwer-

kers in Tsjechoslowakije en de Verenigde Staten wijst vol

gens sommige auteurs (Ho 77; Ar 74) op een verhoogde kans 

op het induceren van bepaalde tumoren, namelijk van het 

kleincellige en plaveiselcel type. Dit is echter allerminst 

zeker vanwege een aantal complicerende factoren, zoals ver

schillen in diagnosestelling door verschillende pathologen 

en de onvergelijkbaarheid van de blootgestelde groepen met 

de controlegroepen (Iv 8 3 ) . 

Gegevens over de extra 1ongkankerincident ie in relatie tot 

cumulatieve blootstelling aan radondochterprodukten van 

mijnwerkers uit de Verenigde Staten en Tsjechos1owakije, 

duiden erop dat er voor de lage doses een lineair verband 

bestaat tussen incidentie en dosis. Voor zeer lage doses 

zijn echter geen significante verschillen tussen longtumor-
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incidenties voor mijnwerkers en controlegroepen gevonden. 

Na het bereiken van een maximum waarde (bij de Tsjechische 

mijnwerkers voor een dosis van ongeveer 600 W L M ) , neemt de 

incidentie bij toenemende dosis af. Een dergelijke verloop 

voor de dosis-effectrelatie valt eveneens waar te nemen bij 

een experiment met aan radondochters blootgestelde proef

dieren (Ch 8 2 ) . 

Dit verloop van de dosis-effectcurve kan theoretisch worden 

verklaard op basis van celtransformatie en celdood (Br 76; 

Ba 7 8 ) . De algemene formulering voor de dosis-effectrelatie 

bevat, naast de lineaire term, een kwadratische term (en 

eventueel nog hogere machten) voor de transformaties. 

De spreidingen in de epidemiologische gegevens zijn echter 

zodanig groot, dat éénduidige uitspraken over het wel of 

niet aanwezig zijn van een kwadratische term in de dosis-

af hankel ijkhe i d niet mogelijk zijn. Dientengevol qe wordt 

algemeen voor de schatting van het extra risico van lonqtu-

morinductie als gevolg van blootstelling aan lage doses ra

dondochters een lineaire relatie aangenomen. 

Aangezien epidemiologische gegevens over 1ongtumorinductie 

van grote bevolkingsgroepen (blootgesteld aan verschillende 

niveaus van achtergrondstraling) niet of nauwelijks statis

tisch significant zijn (Lu 80; Hi 8 1 ) , kan men stellen dat 

een lineaire extrapolatie naar het gebied van de zeer lage 

doses een overschatting van het risico geeft. Daarboven 

wordt door Cohen (Col 82) beargumenteerd dat de risico

schattingen op grond van het BEIR-80 rapport voor mijnwer

kers ongeveer een factor 2 tot 5 te hooq zijn. Voorts stelt 

Cohen, dat de in BEIR-80 genoemde bovengrens van het risico 

voor de bevolking nog eens een factor 2 te hoge waarden 

geeft. BEIR-80 leidt volgens een absoluut risicomodel risi

cofactoren af, die afhankelijk zijn van de leeftijd bij 

diagnosestelling (BE 80, p 327). Groer (Gr 80) echter stelt 

dat een absoluut risicomodel vereist dat de risicofactor 

onafhankelijk van de leeftijd van de leeftijd is. Aangezien 
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de verdeling van longtumor incident ie naar leeftijd voor 

niet-blootgestel de en blootgestelde groepen personen een 

vrijwel identiek patroon vertoont, worden door Fisher (Fi 

80) en Jacobi (Ja 83) voor de beschrijving van het extra 

risico zogenoemde gemodificeerde relatieve risicomodellen 

voorgesteld. In deze modellen wordt verondersteld dat de 

tumorincidentiesnelheid van het extra risico door bloot

stelling aan radondochters evenredig is met die van het 

normale risico en dat deze evenredigheidsfactor lineair 

evenredig is met de dosis. Het voorgestelde model bevat 

duidelijk elementen van zowel het absolute als het relatie

ve risicomodel. Volgens Jacobi mag tussen de evenredigheid 

van extra longtumoren als gevolg van straling en de normale 

longtumorfrequentie geen direct causaal verband worden ge

legd. 

III.2.6.7 R i sicofactoren 

In de volgende paragrafen zullen de risicofactoren die kun

nen worden afgeleid uit de eerder aangehaalde epidemiologi

sche gegevens, voor het absolute en voor het gemodificeerde 

relatieve risicomodel worden besproken. 

a. Absoluut risicomodel 

Risicofactoren voor inhalatie van radondochterprodukten 

kunnen wc.^en afgeleid uit de gegevens over mijnwerkers. 

Aangezien daarbij algemeen als eenheid voor de cumulatieve 

dosis (eigenliJK: blootstelling) de WLM wordt gehanteerd, 

worden de risicogetallen in het aantal extra gevallen per 

persoonjaren per WLM uitgedrukt. De omrekening van WLM naar 

effectief dosisequivalent kan geschieden op basis van de 

conversiefactor (par III.2.6.3). 
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R i s i c o f a c t o r per WLM 

U i t t a b e l 22 b l i j k t dat he t j a a r l i j k s r i s i c o v a r i e e r t t u s 

sen 2 en 30 per 10 6 p e r s o o n j a r e n per WLM. Vo lgens ICRP-32 

( IC 8 1 , p 3) i s deze brede s p r e i d i n g voor een dee l t e w i j 

t e n aan de l e e f t i j d s a f h a n k e l i j k h e i d van he t r i s i c o . B i j i n 

ach tneming van deze f a c t o r z a l vo l gens de ICRP het j a a r 

l i j k s r i s i c o w a a r s c h i j n l i j k l i g g e n t u s s e n 5 en 15 g e v a l l e n 

per 1 0 6 p e r s o o n j a r e n per WLM. Aannemende da t de gemidde lde 

r i s i c o p e r i o d e 30 j a a r i s , komt de ICRP t o t een t o t a a l r i s i 

co voor l o n g k a n k e r voor m i j n w e r k e r s van 1 ,5 .10"* * a 4 , 5 . 1 0 " ' * 

per WLM. Deze waarden z i j n r e d e l i j k i n overeens temming met 

de range van 2.10" 1* a 4 , 5 . 1 0 " * * per WLM, z o a l s a f g e l e i d i n 

Tabel 22 Schattingen van het jaarlijks risico op longkanker voor mijnwerkers 
b i j inhalatie van radondochters (My 81) 

Bron van epidemiologische 
gegevens 

Risico per 10 6 WLM 
per jaar 

Joachimsthal-Schneeberg mijnwerkers 
VS metaalmi jnwerkers 
Zweedse metaalmijnwerkers 
Colorado uraniumiijnwerkers 
VS ijzermijnwerkers 
Newfoundland fluorsparmijnwerkers 

Zweedse ijzermijnwerkers 
Tsjechische uraniunmi jnwerkers 
Ontario uraniimnijnwerkers 
Zweedse zinkmijnwerkers 

2-3 
2-3,5 
3.4 

2,9-6,0* 
6 

2,2-18* 

6-16 
8-19* 
13-20* 
30 

* Gegevens zijn door de oorspronkelijke auteurs gecorrigeerd voor een 
latentieperiode van 10 jaar. 
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het UNSCEAR-77-rapport (UN 77, par 222; p 398) voor een ri

sicoperiode van 40 jaar. 

Op basis van de gegevens betreffende longtumorinductie bij 

mijnwerkers komt de BEIR - commi ss i e (BE 80, p 325) tot de 

volgende risicoschatting voor (rokende) mijnwerkers (tabel 

2 3 ) . 

Tabel 23 Risicogetallen per leeftijdsgroep voor mijnwerkers bij bloot
stelling aan 1 WLM voor longtumorinductie (BE 80, p 325) 

leeftijdsgroep 
(leeft i jd b i j diagnosestelling) 

aantal gevallen 
per 10 persoonjaar per VLM 

35-49 
50-64 
65 en ouder 

10 
20 
50 

Voor de onderlinge vergelijking van de risicofactoren voor 

mijnwerkers met die van atoombomoverlevenden en Bechterew-

patienten, wordt een gemiddelde waarde van 18 gevallen per 

1 0 6 persoonjaren per WLM gehanteerd (BE 80, p 3 2 6 ) . 

Volgens Cohen (Col 82) zijn deze BEIR-schattingen voorname

lijk gebaseerd op de gegevens van Tsjechische mijnwerkers 

en leiden dientengevolge tot hoge schattingen. Dit in te

genstelling tot schattingen van een vroegere BEIR-commissie 

(BE 72, p 150) welke waren gebaseerd op Amerikaanse gege

vens en die een risicogetal van ongeveer 3.10" 6 per WLM per 

jaar opleverden. 

Risicofactoren voor uitwendige bestraling 

Op basis van de informatie over Bechterew-patienten bere

kenden Smith en Doll (Sm 82) een jaarlijks risico van 162 
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longtumordoden per 10 persoonjaren per Gy uit de qeqevens 

die 3 jaar na bestraling bekend waren en van 225 lonqtumor-

doden per 1 0 6 persoonjaren per Gy uit de aeqevens van 9 

jaar na bestraling. Deze laatste waarde is in overeenstem

ming met de waarde van 280 longtumordoden per 1 0 6 persoon-

jaren per Gy genoemd in het BEIR-80-r apport (BE 8 0 , p 

3 1 3 ) . De verschillen in de twee resultaten kunnen worden 

verklaard door verschillen in het aantal o b s e r v a t i e j a r e n . 

Bij de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki is, zoals 

eerder vermeld, in de laatste o b s e r v a t i e p e r i o d e het aantal 

personen dat aan longkanker overleed sterk gestegen. Op ba

sis van de gegevens over de periode 1975-1978 komt Kato (Ka 

82) tot een risico van 259 per 1 0 6 persoonjaren per Gy. Uit 

de gegeven* over de gehele periode van waarnemingen (van 

1950-1978) volgt een risico van 61 per 1 0 6 persoonjaren per 

Gy. Gezien de nog niet verwerkte nieuwe qeqevens over de 

ontvangen dosis, moeten deze r i s i c o s c h a t t i n g e n met reserve 

worden beschouwd. 

Tabel 24 Waargenanen relatieve toename van de longtumorfrequentie per dosiseenheid voor geïnha
leerde Rn-dochters en voor uitwendige bestraling U»83) 

222Rn blootgestelde mijnwerkers 0,5 -2 * per H M 
(o-straling) 0,08 -0,32 % per nGy (a-dosis op de bronchi) 

Overlevenden atoombomen 0,01 -0,05 per nGy (gemiddelde longdosis) 
(Y-straling) 

Morbus Bechterew patiënten 0,015-0,05 per nGy (gemiddelde longdosis) 
(Rö-straling) 0,01 -0,03 per nGy (dosis op de bronchi) 

b. Gemodificeerd relatief risicomodel 

Voor dit gemodificeerde model is informatie slechts in be

perkte mate beschikbaar. Op basis van de verschillende epi-
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demiologische gegevens komt Jacobi (Ja 83) tot de in tabel 

24 gepresenteerde waarden voor de relatieve risicofactor. 

Uit de qeaevens over de Tsjechis:he mijnwerkers wordt door 

Fisher {Fi 80) een waarde van 0,0053 per WLM berekend. Ge

concludeerd mag worden dat de waarden van de relatieve ri

sicofactoren voor beide schattinqen redelijk met elkaar in 

overeenstemming zijn. 

III 2.6.8 Conclusie 

Uit de diverse onderzoekingen bij mijnwerkers blijkt dat de 

meest waarschijnlijke waarde van het totale risico voor de

ze groep werkers ligt tussen 1,5 en 4,5.10"4* per WLM. Omge

rekend naar risico per 1onqdosisequivalent, bij toepassina 

van de conversie van 1 WLM*»»140 mSv*, geeft dit een totaal 

risico van ongeveer 10.10"** tot 32.10~1*Sv" . 

Voor de bevolking zou, gezien de grote verschillen in om-

sta'idigheden (zoals ademhal inqsfrequent ie en stof concentra

t i e ) , het hanteren van een dergelijke waarde niet gerecht

vaardigd zijn. Op basis van deze verschillen en van epide

miologische gegevens uit de jaren 1930 voor de Vereniqde 

Staten (met een te verwaarlozen bijdraqe aan longkanker 

door roken) is door Evans et al (Ev 81) het totale risico 

voor de bevolking als gevolg van blootstelling aan radon 

geschat. Uit deze schatting volgt dat voor de bevolking het 

totale risico de waarde 1.10"** per WLM zeer waarschijnlijk 

niet zal overschrijden. Omgerekend naar risico per longdo-

sisequivalent, bij toepassing van de conversie van 1 WLM' 

90 mSv**, geeft dit een totaal risico van ongeveer 1.10" 3 

per Sv. 

Indien men een lineaire dosis-effectrelatie veronderstelt 

volgt uit de gegevens van de Bechterew-patienten en van de 

atoombomoverlevenden voor blootstelling aan relatief hoge 

doses fotonen een risicofactor van respectievelijk 61 en 

* Gebaseerd op een effectief dosiseauivalent van 8,5 mSv per 
WLM als conversiefactor voor de werkers en de weegfactor 
WT=0.06 voor het reqionale lonq dosis concept (zie par 
III.2.6.3). 

** Idem, maar dan qebaseerd op 5,5 mSv per WLM voor de bevol
king. 
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162 per 10 persoonjaar per Gy. Daaruit volgt voor een ri

sicoperiode van 30 3 40 jaar een gemiddeld totaal risico 

van 4 (1,8-6,5) . 1 0 ~ 3 per Sv. Deze waarde komt redelijk 

overeen met de door de ICRP-26 (IC 77, par 51) geschatte 

waarde van 2.10" 3 per Sv. 

Vrijwel zeker zal het werkelijke risico, zoals reeds eerder 

is betoogd, voor de bevolking bij blootstelling aan lage 

doses achtergrondstraling aanmerkelijk lager liggen, aange

zien voor fotonen een lineaire extrapolatie een aanzienlij

ke overschatting van hst risico geeft. Derhalve lijkt ook 

voor blootstelling aar. fotonen een bovengrens van het to

taal risico van 1.10" per Sv zeer aannemelijk. 

III.2.7 HUID 

III.2.7.1 Inleiding 

Uitwendige bestraling van de inwendige organen, zoals bij

voorbeeld voor diagnostische of therapeutische doeleinden 

en bij blootstelling van radiologische werkers aan ront-

gen-, gamma- of neutronenstraling, gaat meestal gepaard met 

bestraling van de huid. Daarnaast kan onder bepaalde om

standigheden een nagenoeg exclusieve bestraling van de huid 

optreden wanneer bronnen van straling met een gering door

dringend vermogen zich op of dichtbij de huid bevinden. 

Voorbeelden daarvan zijn de blootstelling aan het radioac

tieve edelgas 8 5Kr in de lucht en oppervlakkige besmetting 

van de huid met zachte bêtastralers of alfastralers. De 

niet-ievende buitenste laag van de opperhuid, de hoornlaag, 

schermt het onderliggende levende deel van de huid af tegen 

straling met een gering doordringend vermogen. De dikte van 

die afschermende laag boven de delende basale cellen van de 

opperhuid bedraagt gemiddeld 70 urn (= 7mg.cm" 2) maar 
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loopt voor verschillende delen van de huid sterk uiteen, 

bijvoorbeeld: handpalmen 40 mg.cm" 2, handrug 8 mg.cm 2 

en gezicht 4 mg.cm 

III.2.7.2 Aard van de effecten 

Het stochastische effect van bestraling van de huid bestaat 

uit het optreden van tumoren. Dit effect is al sinds 1902 

bekend. Als belangrijkste stralingsgevoelige cellen gelden 

de basale cellen van de opperhuid. Er zijn echter aanwij

zingen dat ook dieper gelegen celtypen een rol kunnen spe

len bij het ontstaan van huidtumoren (Bu 7 0 ) . Ondanks de 

reeds lang bekende bevinding dat huidtumoren als gevolg van 

blootstelling aan ioniserende straling kunnen ontstaan, 

zijn vragen betreffende de vorm van de dosis-effectrelatie 

en de leeftijdsafhankelijkheid van de gevoeligheid voor de 

inductie van huidtumcren nog niet goed te beantwoorden (UN 

77, p 411, par 293; BE 80, p 426). Wel is duidelijk dat de 

inductie van huidtumoren wordt gekenmerkt door een lange 

gemiddelde latentieperiode. In diverse onderzoeken naar het 

optreden van huidtumoren na radiotherapie werden gemiddelde 

latentieperioden van 27 tot 41,5 jaar geregistreerd (UN 77, 

p 412, par 301). De kans op sterfte als gevolg y/an een 

huidtumor is relatief klein omdat de meest voorkomende, 

door straling getnduceerde huidtumoren door een zeer kleine 

mortaliteitsgraad worden gekenmerkt en in een vroeg stadium 

kunnen worden ontdekt. Behandeling voert daarom bij de 

huidtumoren in het algemeen tot genezing. Zowel in 

UNSCEAR-77 (UN 77, p 412, par 302) als in BEIR-80 (BE 80, p 

434) wordt melding gemaakt van ongeveer 95% kans op overle

ving na diagnose en therapie van een huidtumor. 

In andere bronnen wordt uitgegaan van 99% kans op meer dan 

10 jaar overleving na diagnose en therapie (Chll 79, NR 

8 0 ) . Incidenteel is de inductie van meer kwaadaardige huid-
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tumoren zoals melanoma's, door ioniserende straling be

schreven (BE 80, p 436). 

111.2.7 .3 Risicofactor voor de inductie van huidtumoren 

Uit gegevens over de overlevenden van de atoombommen op 

Hiroshima en Nagasaki blijkt geen verhoogd voorkomen van 

huidtumoren, hetgeen wijst op een relatief geringe gevoe

ligheid van de huid voor inductie van tumoren. Gegevens die 

wêl op de inductie van huidtumoren door ioniserende stra

ling wijzen, betreffen personen die een hoge stralingsdosis 

ontvingen op een relatief klein deel van de huid. Die gege

vens worden besproken in UHSCEAR-77 en BEIR-80 en zijn sa

mengevat in tabel 25. 

Om één of meer van de volgende redenen lenen deze gegevens 

zich niet voor een nauwkeurige bepaling van een risicofac

tor voor inductie van huidtumoren: 

betrouwbare gegevens over ontvangen stralingsdoses ont

breken (groep 2 en 3 ) ; 

de geringe waargenomen frequentie vertoont een grote 

spreiding van de 90 of 95% betrouwbaarheidsgrenzen 

(groep 1, 3, 4, 5 ) ; 

de observatieperiode is, gezien de lange gemiddelde la

tentietijd, nog te kort voor registratie van alle getn-

duceerde huidtumoren (groep 1, 2, 3, 4, 5 ) . 

Bij andere onderzoeken die in UNSCEAR-77 en BEIR-80 worden 

besproken, kon geen verhoogde tumorfrequentie worden gecon

stateerd hoewel die op grond van de gegevens uit tabel 25 

(met name wat betreft groep 4 en 5) theoretisch was te ver

wachten. 

In UNSCEAR-77 wordt geen conclusie getrokken wat betreft de 

grootte van de risicofactor voor de inductie van al of niet 

fatale huidtumoren. Geconstateerd wordt slechts dat de ge

voeligheid van de huid voor inductie van fatale tumoren 
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Tabel 25 Inductie van huidtunoren door ioniserende straling zoals besproken in UNSCEAR-77 en BEIR-80 

bestudeerde groep aantal 
personen 

ontvangen dosis 
en soort straling 

extra inciden
c e van huid-

tunDren 

risicofactor voor 
incidentie 

1iteratuur 
bron 

bestudeerde groep aantal 
personen 

ontvangen dosis 
en soort straling 

extra inciden
c e van huid-

tunDren absoluut relatief 

1iteratuur 
bron 

l.vrouwen onderzocht 
met behulp van 
fluoroscopie in 
verband met tu
berculose vergele
ken met controle
groep 

269 

gemiddeld 8,5 Gy, 
sterk gefract io
neerde röntgen-
straling (gemiddeld 
142 fracties) op 
3-5% van het totale 
huidoppervlak 

1 in > 20 jaar 4(0,2-18) 
per 10* 
perGy 
in ruim 20 
jaar totaal 

BE 80, p 435 
UN 77, p 412, 
par 297 

2.Anerikaanse radio
logen van de Ra-
log i cal Society 
ot North torwïca, 
vergeleken met 
andere medische 
specialisten 

gegevens in 
oorspronke
l i jke l i te 
ratuur 

onzeker,mogelijk 
2-20 Gy gefractio
neerde röntgen-
stral ing 

wat betreft 
fatale huidtu-
nDren:(50-405) 
per 10° afhan-
kelijk van de 
werkperiode 
tot 54 jaar 
observatie 

0,5 per 104 

p.j!per Gy 
voor de per
sonen uit 
1920-1929 

3-10 af-
hankelijk 
van oe 
werkperiode 

BE 80, p 431 

3.Tsjechoslowaakse 
uraniim mijnwerkers 

! vergeleken met 
Tjechische 
bevolking en 
andere werkers uit 
de uraniumindustrie 

gegevens 
nog niet 
gepubli
ceerd 

onzeker, mogelijk 
gemiddeld 1 Gy 
alfadosis of 
hoger 

292 per 106 

in 5 jaar 
observatie 

2,9(0,8-5,6) 
per 10* p. j . 
per Gy 
alpha-dosis 

4,6 totaal: 
( ^MJHT 6 

Gy1 alpha-
dosis 

BE 80, p 431 
UN 77, p 417, 
par 299 

4.kinderen,3-14 jaar, 
van wie de hoofd
huid werd bestraald 
wegens schinnel-
ziekte van de huid, 
vergeleken met op 
andere wijze be
handelde patiënten 

1 685 

3,5-8,5 Gy acuut 
gemiddelde weefsel-
dosis: 7 Gy; 
röntgenstraling 

20,8 in het ge
bied 3,5+Gy5l,8 
in qebied 0,2-
0,6 Gy in 28820 
p. j . Gemiddeld 
26 jaar obser
vatie na be
straling 

1,0(0,2-4,4) 
per 10* p. j . 
perGy 

7,1 BE 80, p 428, 
438; UN 77, 
p 411, par 
295 

5.kinderen,0-l,5 jaar 
die werden bestraald 
wegens vergrote 
thymus, vergeleken 
met onbestraalde 
gezinsleden 

2 872 

0,4-15 Gy gefrac-
tioneerd; gemid
delde weefseldosis: 
3,3 Gy 
röntgenstraling 

7,3 in 50226 
p. j . Gemiddeld 
28 jaar obser
vatie na 
bestraling 

0,4(0^-1,5) 
per 10* p. j . 
perGy. 

5,4 BE 80, p 431, 
434 

* p . j . betekent persooniaren 



- 133 -

laag is (UN 77, p 414, par 316). In BEIR-80 wordt uit de 

gegevens van groep 4 en 5 uit tabel 25 een risicofactor af

geleid van gemiddeld circa 70 per 10 6 persoonjaren per Gy 

voor fatale en niet-fatale huidtumoren te zamen (BE 80, p 

4 3 4 ) . Daarbij wordt opgemerkt dat de zo geschatte risico

factoren waarschijnlijk een bovengrens vormen en dat er on

voldoende basis is om deze gegevens op grond van het be

straalde huidoppervlak te extrapoleren naar risico's van 

totale lichaamsbestraling met een sterk gefractioneerde of 

veel lagere dosis (BE 80, p 4 3 8 ) . Wanneer een dergelijke 

(lineaire) extrapolatie toch wordt uitgevoerd, dan levert 

de schatting voor groep 4 uit tabel 25 een bovengrens van 

de risicofactor van circa 5.10~ 2 Sv 1 voor de totale 

inductie van huidtumoren door 1age-LET-straling (Chll 7 9 ) . 

Op overeenkomstige wijze kan uit de gegevens voor groep 1 

en 5 voor 1 age-LET-stral ing een risicofactor van de orde 

van grootte van 10" 2 Sv 1 voor het optreden van huidtu

moren worden afgeleid. Er zijn geen aanwijzingen dat voor 

mannen en vrouwen verschillende risicofactoren zouden moe

ten gelden. Hel zijn er aanwijzingen dat een gepigmenteerde 

huid een lagere gevoeligheid heeft voor tumorinductie door 

ultraviolette stralen (UV) en mogelijk ook voor ioniserende 

straling, dan een niet-gepigmenteerde huid. Dat de in groep 

4 van tabel 25 geconstateerde huidtumoren in de bestraalde 

huidoppervlakken voor een groot deel waren gelokaliseerd in 

de aan zonlicht blootgestelde gedeelten wijst op een moge

lijke interactie van blootstelling aan UV-straling en aan 

ioniserende straling. Deze mogelijkheid houdt een extra 

waarschuwing in tegen extrapolatie van risico's van lokale 

bestraling naar risico's van totale lichaamsbestraling. 

111.2.7.4 1CRP-26 en correcti?s daarop 

In ICRP-26 worden geen risicofactoren voor inductie van al 

dan niet fatale huidtumoren besproken of gehanteerd. De 
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voor de huid aanbevolen blootstellingsnormen zijn gericht 

op het vóórkomen van niet-stochastische, vooral uit kosme-

tische overwegingen, onaanvaardbare huidbeschadigingen. 

Daarvoor beveelt ICRP-26 een limiet aan van 0,5 Sv (50 rem) 

per jaar voor alle weefsels dus ook de huid (I CR P-26 par 

1 0 3 ) . Omdat doses in de orde van 20 Gy of meer in weken of 

maanden ontvangen door beperkte delen van de huid bovenge

noemde kosmetisch onaanvaardbare veranderingen kunnen ver

oorzaken, wordt aanbevolen deze grens van 20 Gy (ICRP 26, 

par 63) te hanteren als de limiet voor de totale blootstel

ling gedurende de beroepsperiode. De in par. 182 en 183 van 

ICRP-26 gegeven aanwijzingen voor de toepassing van de aan

bevelingen in praktische situaties van bestraling van de 

huid als gevolg van lokale huidbesmetting laten aan duide

lijkheid te wensen over (Co 7 9 ) . 

In het "Statement of the 1978 Stockholm Meeting of the 

ICRP" (IC 78) wordt een nadere verklaring gegeven betref

fende een aantal onderwerpen uit ICRP-26, onder andere met 

betrekking tot bestraling van de huid. Aanvullingen op en

kele paragrafen uit ICRP-26 worden in IC 78 gegeven. Daarin 

wordt onder meer gesteld dat handen, onderarmen, voeten, 

enkels, huid en ooglens niet worden gerekend tot "overige 

organen" waarvoor met behulp van weegfactoren het effectie

ve dosisequivalent van niet-homogene lichaamsbestraling kan 

worden berekend (ICRP-26, par 1 0 4 ) . De ICRP stelt dat voor 

deze lichaamsdelen wel de eerdergenoemde limiet van 0,5 Sv 

geldt. Aanvullingen op par 108 en par 110 van ICRP-26 maken 

duidelijk dat bij blootstelling van de huid het maximale 

dosisequivalent in een huidlaag van 0,07 mm tot 10 mi diep 

gerekend vanaf het huidoppervlak, de relevante g.-ootheid 

is. 
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Bij de risicoschatting voor groepen van de bevolking kan 

rekening worden gehouden met een klein risico van fatale 

huidtumoren bijvoorbeeld als gevolg van blootstelling van 

de huid aan zachte bètastraling. In IC 78 wordt gesteld dat 

daarbij kan worden gerekend met een sterfterisicofactor van 

10-1* Sv 1 voor de gemiddelde dosis over het gehele 

huidoppervlak. Deze risicofactor komt overeen met het eer

der genoemde waarden van 1 0 " 2 tot maximaal 5 . 1 0 " 2 Sv" 1 

voor de totale inductie van huidtumoren waarvan 1% fataal 

is. Zoals ook voor andere organen (schi1dk1ier, mamma) 

worder. in ICRP-26 risico's betreffende niet-fatale tumoren 

buiten beschouwing gelaten. 

IC 78 geeft geen nadere aanvulling op de richtlijnen voor 

de praktische toepassing van de aanbevelingen in gevallen 

van een (sterk) lokale besmetting van de huid. 

III.2.8 OVERIGE ORGANEN EN GEHELE LICHAAM 

111.2.8.1 Inleiding 

Ook in andere organen of weefsels dan die welke in het 

voorafgaande werden besproken, kunnen spontaan tumoren op

treden en kan de frequentie daarvan door ioniserende stra

ling worden verhoogd. De gegevens over de inductie van 

stochastische effecten in deze organen kunnen worden ont

leend aan studies van verschillende groepen personen die 

aan hoge doses werden blootgesteld. 

111.2.8.2 Overzicht van de beschikbare gegevens 

Een samenvatting van de gegevens zoals besproken in de rap

porten BEIR-80 (BE 80, App.V A) en 'UNSCEAR-77 (UN 77-Annex 

G) wordt gegeven in tabellen 26a en 26b. 
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In deze tabel zijn tevens aangegeven de geschatte risico

factoren die in UNSCEAR-77 worden gegeven voor omstandighe

den waarbij de organen werden blootgesteld aan hoge stra-

lingsdoses (> 1 Gy) die in korte tijd werden ontvangen. 

Bij de tabel dient het volgende te worden opgemerkt. Hoewel 

voor de meeste van de daarin genoemde organen en weefsels 

wel is aangetoond dat ioniserende straling in die organen 

tumoren kan induceren, geldt in het algemeen dat de be

schikbare gegevens geen nauwkeurige schatting van de risi

cofactoren mogelijk maken. Belemmeringen voor zulke schat

tingen zijn onder meer de in veel gevallen nog relatief 

korte periode van observatie van de tumorfrequenties in de 

blootgestelde groepen. Dat betekent dat de door de bestra

ling geïnduceerde tumoren nog niet alle tot uiting zijn ge

komen. Door de geringe totale aantallen tumoren in afzon

derlijke organen, vertonen de schattingen van de door de 

blootstelling aan straling getnduceerde extra gevallen ver 

uiteenliggende betrouwbaarheidsgrenzen. 

Bovenstaande geldt ook voor de gegevens over de geïnduceer

de tumoren bij de overlevenden van de atoombommen op 

Hiroshima en Nagasaki, waarop de in UNSCEAR-77 gegeven ri

sicofactoren gedeeltelijk zijn gebaseerd. Anders dan bij de 

overige groepen blootgestelden kan onderzoek van deze over

levenden gegevens opleveren over de leeftijdsafhankelijk

heid van de inductie van tumoren in de afzonderlijke "ove

rige" organen. Wegens de doorgaans lange 1atentieperioden 

voor het optreden van door straling getnduceerde tumoren in 

deze organen kan pas na nog langere observatieduur een be

trouwbaarder schatting worden gemaakt van de tumor induct ie 

dan nu mogelijk is. Een andere reden om speciaal de resul

taten van onderzoek van de overlevenden van Hiroshima en 

Nagasaki als voorlopig te beschouwen, zijn de recente her-
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zieningen van de dosisgegevens op grond waarvan mogelijker

wijs uiteindelijk ook de risicoschattingen moeten worden 

herzien. Naar verwachting zal die herziening echter geen 

grote wijziging van de risicoschattingen opleveren, mede 

omdat de risicofactoren die in UNSCBAR-77 zijn gegeven te

vens zijn gebaseerd op gegevens van andere groepen blootge

stelden. Daarom wordt volgens UNSCEAR-82 geen wijziging met 

een factor groter dan 2 verwacht (UN 82, p 11, par 5 3 ) , 

hoewel een analyse van epidemiologische onderzoeksresulta

ten in deze publikatie nog niet werd gegeven. 

III.2.8.3 Risicofactoren voor kleine doses 1age-LET-stra-

1 i ng 

De aan het rapport UNSCEAR-1977 ontleende risicofactoren, 

die in tabel 26 zijn vermeld, hebben volgens dat rapport 

betrekking op hoge doses die in korte tijd werden ontvan

gen. Voor dergelijke omstandigheden zou bij totale li

chaamsbestraling een totaal risico gelden van 250.10~ ** 

Gy" * waarvan 50.ÏO-1* Gy" 1 betrekking heeft op leuke

mie en 200.10"'* Gy 1 op alle andere organen. De schat

tingen gelden voor hoge doses lage-LET-straling. 

Voor kleine doses 1age-LET-straling, zoals die door radio

logische werkers onder gecontroleerde omstandigheden worden 

ontvangen, ligt volgens UNSCEAR-77 het totale risico op on

geveer 100.10"1* Gy" 1, waarvan 20.ÏO"4* G y " l betrek

king heeft op leukemie. 

Voor laatstgenoemd getal wordt de volgende onderbouwing ge

geven. De leukemiegegevens van de overlevenden van Nagasaki 

wijzen op een afname van het effect per Gy naarmate de ont

vangen dosis 1age-LET-straling kleiner is. Üe bovengrens 

voor leukemie-inductie door kleine doses 1age-LET-straling 
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in deze groep zou dan liggen bij ongeveer 30.10 

Gy" 1. Die waarde is niet in tegenspraak met de wat lagere 

risicofactoren die uit onderzoek van therapeutisch be

straalde volwassenen zijn afgeleid noch met de wat hogere, 

zeer voorlopige, waarde die voor therapeutisch bestraalde 

kinderen wordt gegeven (UN 77, p 377, par 94 en 9 5 ) . In 

UNSCEAR-77 word' op grond hiervan voor 1eukemie-induct ie 

door kleine doses 1age-LET-straling een risicofactor van 

15-25.10"1* G y " l gegeven voor de totale bevolking. De 

risicofactor voor jonge en oude leeftijdsgroepen ligt waar

schijnlijk wat hoger en voor jonge volwassenen wat lager 

dan genoemde spreiding. UNSCEAR-77 wijst erop dat ook deze 

waarneming voornamelijk is gebaseerd op gevallen van leuke

mie die optraden na doses van meer dan 1 Gy en niet op 

waarnemingen in het dosisgebied van enkele tientallen mGy. 

De risicofactor voor doses in de orde van enkele tientallen 

mGy 1age-LET-straling zou daarom nog aanmerkelijk lager 

kunnen zijn. Dit wordt onderbouwd door recente aanwi-jz i ngen 

(UN 77, p 377, par 96; p 414, par 3 1 8 ) . In dit verband zij 

opgemerkt dat een voorlopige analyse van de leukemiegege-

vens van Hiroshima en Nagasaki óók met de herziene dosis

schattingen een afnemend risico per Gy 1age-LET-straling te 

zien geeft naarmate de ontvangen dosis kleiner is (Stil 

8 1 ) . 

De risicofactor van ongeveer 100. 1 0 " k Gy 1 voor de to

tale inductie van fatale maligniteiten (inclusief leukemie) 

wordt in UNSCEAR-77 afgeleid uit een verhouding van 5 a 7 

tussen deze risicofactor voor de totale inductie en die 

voor geïnduceerde leukemie alleen, na bestraling van het 

gehele lichaam met 1 age-LET-stral i ng (UN 77, p 414, par 

3 1 8 ) . Hieruit volgt dus een risicofactor van 80.10"1* 

Gy" 1 voor andere fatale maligniteiten dan leukemie. Ook 

hiervoor ge'dt volgens UNSCEAR-77 de hierboven gemaakte op-
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merking over de mogelijkheid van overschatting wanneer deze 

risicofactoren worden gehanteerd voor de kleine stralings-

doses die door radiologische werkers onder gecontroleerde 

omstandigheden worden ontvangen. Dit geldt zeker ook voor 

de nog kleinere doses als gevolg van de aanwezigheid van 

radioactieve stoffen in het milieu (UN 77, p 414, par 3 1 8 ) . 

De publikatie van Straume en Dobson (Stil 81) bevat aanwij

zingen dat voor kleine doses lage-LET-straling een risico

factor van 80.10"1* Gy" 1 voor het totaal van alle andere 

maligniteiten dan leukemie een overschatting is. Wanneer 

toch van deze risicofactor wordt uitgegaan, kan uit de ge

gevens in UNSCEAR-77 worden afgeleid dat de risicofactor 

voor andere late effecten dan leukemie voor kleine doses 

met 1 age-LET-straling (enkele tientallen mGy per jaar) een 

factor 2,5 (200/80) lager wordt geschat dan voor grote do

ses (>1 Gy, acuut). Wanneer wordt verondersteld dat deze 

kleinere risicofactor geldt voor elk van de afzonderlijke 

organen uit de tabellen 26a en 26b dan levert dit in de 

tweede kolom van de tabel 27 de risicofactoren voor de 2 

groepen organen. Voor het totale risico van inductie van 

late effecten in deze "overige organen" kan uit deze gege

vens een risicofactor van 35.10"1* Gy" 1 worden afgeleid, 

namelijk 5 maal 5.10"** Gy l voor de eerste groep orga

nen van tabel 26a vermeerderd met 7 maal 1,5.10" ** Gy" 1 

voor de overige organen uit tabel 26b. 

In BE IR-80 worden risicoschattingen gemaakt voor totale 

lichaamsbestraling o.a. met een eenmalige dosis van 0,10 

Gy, waarbij verschillende modellen worden gehanteerd. Deze 

risicoschattingen zijn grotendeels gebaseerd op ervaringen 

met de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki. De risicoge

tallen bij een lineair kwadratische relatie zijn voor het 

absolute en relatieve risicomodel respectievelijk 77.lo"1* 

en 226.10" 4 Gy' 1 (BE 80, p 1 4 7 ) , Deze risicogetallen 

komen overeen met de getallen in UNSCEAR-77, namelijk 75-

175.10"* Gy" 1 (UN 77, p 414, par 3 1 8 ) . Toepassing 
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van een lineair-kwadratische dosiseffectrelat ie en het ab

solute risicomodel resulteert dus in risicoschattingen die 

overeenkomen met de schattingen die in UNSCEAR-77 zijn toe

gepast en die zijn gebaseerd op lineaire extrapolatie van 

gegevens verkregen bij relatief hoge doses. 

Voor het totale risico van fatale tumoren in de "overige 

organen" bij totale lichaamsbestraling geeft ICRP-26 een 

weegfactor van 0,30, hetgeen correspondeert met een afge

ronde risicofactor van 50.10"1* Gy~ l (IC 77, par 59 en 

1 0 5 ) . Hierbij wordt aangenomen dat voor geen der afzonder

lijke organen van de groep overige organen een risicofactor 

groter dan 10.10_1* Gy l geldt. Uit bovenstaande blijkt 

dat de in ICRP-26 gebruikte risicofactoren in overeenstem

ming zijn met de risicofactoren die uit UNSCEAR-77 kunnen 

worden afgeleid. 
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Tabel 26 a Gegevens uit UNSCEAR-77 en BEIR-80 over de inductie van tumoren in de "overige organen" 

orgaan Risicofactoren 
volgens UNSCEAR-
1977 (lage-LET-straling, 
acute doses, doorgaans 
< 1 Gy) (KT4 Gy"1) 

maag 1. Hiroshima en Naqasaki 20.Kr4Gy-1* (Kerma) 
1,6(0,23-2,90) per 104 per Gy 

(orgaan) 
2. patiënten ziekte van Bechterew: 0,6(0,11-1,19) per 10~4 p . j . 

per Gy 

10-15 

lever 1. Hiroshima en Nagasaki: 231-440 Kr^Gy - 1 ( inclusief 
neutronen)(totaal) 

2. patiënten Thorotrast : 300 .Kr tey 1 alfadoses 
10-15 

dikke darm 1. Hiroshima: 1,45 ± 0,65 per 104 p . j . per Gy(orgaan) 
2. Nagasaki : 0,60 1 0,45 per K r p . j . per Gy(orgaan) 
3. patiënfren,baarmoederaandoeningen : 25(2-60) lO^Gy"^ 

(totaal) 
4. patiënten, ziekte van Bechterew : 1,7 t 1,0 per 104 

p . j . per Gy 

10-15 

hersenen 1. patiënten, kinderen, 1,3 per 104 p . j . per Gy 
hoofdschiirmel 20 (9-39) K r tey " 1 (totaal) 

2. idem : 0,7 per K r D.j-.per Gy 
5 (2-10) W%fl(totaal) 

3. kinaeren in utero : 4,4 per K r p . j . per Gy 
4. „ , , , , : 6,3 per K r p. j . per Gy 

10-15 

speeksel
klieren 

1. patiënten, kinderen,:9 (3-22) KT^Gy-^goedaardig) (totaal) 
hoofdschinrcl :16.1(F4Gy~1(goedaardig en kwaadaardiq) 

(totaal) 
2. idem :12 (1-35) K T ^ y - 1 (totaal) 

kwaadaardig)(totaal) 
3. patiënten, kinderen, 

thynus -.{^lO^Cr^f} (totaal) 
4. Hiroshima en Nagasaki:3 (1-8) K r tay - 1 (Kerma)(totaal) 

10-15 
(voor fatale tumoren 
lager) 

* Totale sterfte per Gy in 104 blootgestelden. 

Blootstel!ingsgegevens voor de tabellen 26a en 26b 

- Hiroshima en Nagasaki : 0-4-KSy T65 Kerma, gamna+neutronen, dosimetric wordt herzien 
- patienten,Thorotrast : alfadosis,~ 0,25 Gy/jaar (diagnostiek) 
- patienten.baarmDederaandoening : rontgen,~ 4 Gy, acuut (therapie) 
- patienten,ziekte van Bechterew : röntgen 0,84-5 Gy, acuut (therapie) 
- patienten,kinderen,hoofdschimTEl : rontgen, acuut, dosis afh. van orgaan (therapie,ontharing) 
- patiènten,kinderen,thymus, : rontgen,acuut,<6 Gy in lucht (therapie) 
- kinderen, in utero : rontgen.doses slecht bekend,acuut (diagnose) 

vervolg volgende pagina 
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Tabel 26 b Gegevens uit UNSCEAR-77 en BEIR-80 over de inductie van tumoren in de "overiqe orqanen" 

orgaan Risicofactoren 
volqens UNSCEAR-
1977 (lage-LET-stralinq, 
acute doses, doorgaans 
< 1 Gy) (lCr4 Gyl) 

slokdarm 1. patienten,ziek-e van Bechterewrnog geen schatting mogelijk 
2. Hiroshima en Nagasaki :0,4 per 10* p. j . per Gy kerma 

2-5 

blaas en 
n ia-

1. patiehten,baarmoederaandoening : 7.10~4Gyl (totaal) 

2. Hiroshima en Nagasaki :0,13 (0.20-0,25) per 104 p.j Per Gy 
en :0,34 (0-O,68)per 104 p.j per Gy Kerma 

2-5 

alvlees
klier 

1. Patiertten.ziekte van Bechterew:0,7(0,02-l,4)per 104 p.j per 

2. Hiroshima en Nagasaki : 0,49*0.41 per l ( r p.j per Gy 
3. radiol.werkersfHanfordK-lO.lö14 per Sv p.j 

verdubbelingsdosis 7-13 Sv 

2-5 

dunne darm 
en 
endeldarm 

1. patiënten baar- dunne darm:10 (2-25) lO-^Gy1 (totaal) 
moederaandoening 

endeldarm : 3 (0-10) HHGy1 (totaal) 
2-5 

baarmoeder 
en baarmoe-
derhals 

1. Hiroshima en Nagasaki : totaal lO.KHkïy1 Kerma (totaal) 
2. patieTTten,baanroederaandoening: S.MHGy* (uterus)(totaal) 

ovaria 
(eierstok
ken) 

1.Hiroshima en Nagasaki : (l,67ijO,72).10-4Gy1 orgaandoses 
(totaal) 

2. patierrten.baarmoederaandoeniiig: S.HHGyl (totaal) 

lymf oma's en 

myeloma's 

1. Hiroshima en Nagasaki 1945-1965 : totaal 9(4-18) lcHfcy1 

(Kerma) (totaal) 
of 12(5-23) lO-^Gy1 

(orgaan) (totaal) 
2. Hiroshima en Nagasaki 1950-1974 : totaal 4(1-7) KHGy 1 

(Kerma) (totaal) 
1/8 van leukemie 

3. patierrten.ziekte van Bechterew : 0,3xl0~4 per jaar per Gy 
1/6 van leukemie-inductie (UNSCEAR) 
1/3 van leukemie-inductie (BEIR) 

2-5 

Vervolg blootstel!ingsoegevens vcor de tabellen 26a en 26b 

- radiologische werkers : Hanford, 3,4 . 10-3Gy, uitwendig,betrouwbaarheid 
dosisregistratie onzeker en doses van in
wendige besmetting onbekend 

- Kerma : kinetic energy released in matter 
- T 65 : "Tentative 1965 radiation dose estimate", de afscherming van de 

inwendige organen door het lichaam zelf niet in rekening gebracht 
- p . j . : persoonjaren som van het aantal personen x de duur van de periode dat 

het al dan niet optreden van een tumor in de persoon werd onderzocht 
(tot sterfte of vertrek) 
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Tabel 27 Sterfte risicofactoren door fatale tumoren bij 
kleine doses 1age-LET-straling voor afzonder
lijke "overige organen" 

orgaan UNSCEAR-1977 
op basis van 
10 ~ 2 Gy" 1 als 
ris icofactor 
voor fatale 
tumoren 

a) 

- maag 
- lever 
- dikke darm 
- hersenen 
- speeksel

klieren 

- slokdarm 
- blaas en nier 
- al vleesklier 
- dunne darm 
- uterus en 

cervix 
- ovarium 
- lymfoma's 

en myeloma's -

(4-6)10- 4Gy" 1 b) 

(l-2)10~ 4Gy- 1 b) 

a) geldt voor totale lichaamsbestraling (UN 77, p 414, par 
318. 

b) per orgaan afgeleid uit tabellen 26a en 26b, zie tekst; 
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III.2.9 GESLACHTSORGANEN: GENETISCHE EFFECTEN 

III .2.9.1 Inleiding 

In bestraalde geslachtscellen kunnen overerfbare verande

ringen (mutaties) worden getnduceerd die zich - al naar ge

lang het type - manifesteren bij de directe nakomelingen 

van bestraalde ouders (kinderen en kleinkinderen) of vele 

generaties later. Tot de genetische effecten van stralinq 

behoren dus niet de afwijkingen die kunnen ontstaan bij be

straalde embryo's, kinderen of volwassenen. In de nu vol

gende paragrafen zal beknopt worden aangegeven in welke ma

te genetische schade bij nakomelingen van bestraalde perso

nen kan ontstaan. Voor de berekeningen wordt gebruik ge

maakt van wetenschappelijke gegevens die recentelijk zijn 

samengevat in UNSCEAR-82 (UN 82, p 10, par 43-48 en Annex 

I, p 425-571). 

Voorts zal worden aangegeven of, en zo ja in hoeverre, deze 

nieuwe gegevens steun geven aan de ICRP-aanbevelingen 

(ICRP-26 en -27) die zijn gebaseerd op een rapport van een 

ICRP-taakgroep. Tot de leden van deze taakgroep behoorden 

o.a. Oftedal en Searle die de essentie van het rapport heb

ben gepubliceerd in de Journal of Medical Genetics (Of 8 0 ) . 

Het is uitsluitend deze publikatie die enig inzicht ver

schaft in de wijze waarop de genetische effecten van stra

ling zijn berekend. 

III. 2.9.2 Bronnen 

Onze huidige kennis betreffende genetische effecten van 

ioniserende straling is vrijwel geheel gebaseerd op resul

taten van ruim 50 jaar onderzoek bij bestraalde proefdie

ren. Belangrijke basisprincipes van de stralingsgenetica 

zijn ontdekt in experimenten met lagere organismen zoals 

de bananevlieg (Drosophila meianogaster). De huidige risi-
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co-evaluatie van genetische stralingsschade bij de mens is 

echter hoofdzakelijk gebaseerd op waarnemingen bij zoogdie

ren, in het bijzonder muizen en apen. Tot dusver zijn er 

geen geïnduceerde genetische veranderingen bij nakomelingen 

van de bestraalde mens aangetoond. 

De niet-natuurl ijke straling op de gonaden van de mens is 

hoofdzakelijk afkomstig van de rontgendiagnostiek. Voor de 

evaluatie van de genetische stralingsschade is uiteraard 

alleen de straling van belang die de gonaden treft geduren

de de reproductieve periode. 

Een aantal stadia van de geslachtscelontwikkeling (qameto-

genese) zijn van bijzonder belang voor de evaluatie van ge

netische schade. Bij de man zijn dat de stamcel spermatogo

nia en bij de vrouw de jonge rustende offcyten. Gedurende de 

reproductieve periode (bij de mens circa 30 jaar) accumu

leert in deze stadia meer genetische schade dan in alle 

overige stadia van de gametogenese, waarin de cellen 

slechts gedurende een relatief korte tijdsperiode in de go

naden verblijven. De in tabel 28 aangeduide genetische 

schade heeft betrekking op genetische veranderingen geïndu

ceerd in stamce1spermatogonia en jonge oocyten. 

III.2.9.3 Dosis-effectrelaties 

Ten aanzien van de inductie van gen- of puntmutaties wordt 

aangenomen dat hun incidentie recht evenredig toeneemt met 

de stralingsdosis. Er bestaan geen aanwijzingen voor een 

drempelwaarde of "veilige'' dosis die zou kunnen worden toe

gepast zonder gevaar voor mutatie-induct ie. Met betrekking 

tot de inductie van de meer ingewikkelde structurele chro

mosoomafwijkingen zoals reciproke translocaties (wederzijd

se uitwisseling van chromosoomgedeeltes tussen twee chromo

somen als gevolg van het ontstaan van een breuk in beide 

chromosomen) is geen eenvoudige uitspraak mogelijk over de 
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dosis-effectrelaties. Bij homogene populaties geslachtscel

len, zoals rijpe spermacellen, neemt de translocatiefre-

auentie toe met een kwadratische term, zoals op theoreti

sche gronden mag worden verwacht. Echter, na bestraling van 

de zeer heterogene populatie stamcelspermatogonia wo^dt, 

als gevolg van secundaire factoren, een lineaire dosis-ef

fectrelatie gevonden. Het bovenstaande geldt voor het stra

lingsdosis-traject tot enige Gy. Bij hogere doses wordt op 

een bepaald moment een maximaal effect waargenomen (circa 6 

Gy bij de muis, maar soms aanmerkelijk lager bij andere 

zoogdiersoorten zoals bijv. de rhesusaap). Bij nog hogere 

doses vindt een daling van de frequentie plaats als gevolg 

van celdood bij een deel van de bestraalde geslachtscellen. 

III.2.9.4 Risicoberekeningen 

In ICRP-26 (IC 77) en -27 (IC 77a) wordt gesteld dat, na 

bestraling van één van beide ouders, het aantal genetisch 

bepaalde ziekten en afwijkingen (voortaan kortheidshalve 

aangeduid als aandoeningen) bij kinderen en kleinkinderen 

ongeveer gelijk is aan 1 0 " 2 Sv" 1. Bij de daaropvolgende 

generaties te zamen kan een aantal van dezelfde orde van 

grootte worden verwacht (IC 77, p 10, par 4 3 ) . Dit betekent 

dat bestraling van een oudergeneratie tot aan het einde van 

de reproductieve periode met een collectieve gonadendosis 

van 101* manSv resulteert in de geboorte van circa 100 kin

deren plus kleinkinderen met een aandoening op een totaal 

van 1 0 6 levendgeborenen (het aantal personen per generatie 

wordt verondersteld constant te zijn.) Deze aandoeningen 

manifesteren zich direct bij de geboorte of op latere leef

tijd. De totaal ontvangen gonadendosis van 10** manSv bij 

deze oudergenerat ie kan zijn opgebouwd uit 101* personen die 

elk 1 Sv ontvangen of bijv. 10 personen die elk 10 Sv 

krijgen. In de reeds eerder genoemde publicatie van Oftedal 

en Searle is aangegeven welke berekeningen ten grondslag 
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liggen aan de bovengenoemde kwantitatieve gegevens van de 

ICRP. Het resultaat van deze berekeningen staat vermeld in 

tabel 2 8 . Zoals blijkt uit deze tabel, hebben genoemde au

teurs een schatting gemaakt van het aantal gevallen van 

ernstige genetisch bepaalde aandoeningen bij het nageslacht 

(exclusief abortussen) van ouders die in een populatie van 

constante grootte met 101* manSv zijn bestraald. In totaal 

resulteert een derqelijke stralingsdosis in 125 (totaal van 

kolom 2 in tabel 28) kinderen plus kleinkinderen met erfe

lijke aandoeningen. Alhoewel dit in I CR P-26 en -27 niet ex

pliciet staat vermeld, is het getal 125 van Oftedal en 

Searle - na afronding tot 100 - naar alle waarschijnlijk

heid identiek aan het getal 1 0 " 2 Sv" 1 dat in ICRP-26 

(IC 77, p 10, par 43) wordt genoemd als zijnde he' geneti

sche risico bij kinderen plus kleinkinderen van bestraalde 

ouders. Het getal 125 komt tot stand door sommatie van de 

getallen voor de zes categorieën genetische effecten die 

zijn omschreven in kolom 1 van de tabel 28. In de kolommen 

4 en 5 van dezelfde tabel is ten behoeve van het onderhavi

ge rapport aangegeven hoe de door Oftedal en Searle bere

kende getallen voor de zes categorieën genetische effecten 

zouden moeten worden gewijzigd in het licht van de gegevens 

en berekeningen in UNSCEAR-82 (let wel: het betreft hier 

dus niet een weergave van de in UNSCEAR-82 gepubliceerde 

risicoschattingen). In tabel 28 wordt zowel he* aantal aan

doeningen bij evenwicht als het aantal aandoeningen bij de 

eerste en tweede generatie nakomelingen aangegeven. Het 

woord evenwicht duidt op de situatie dat er in de populatie 

evenveel nieuwe mutaties ontstaan als er reeds bestaande 

verdwijnen.Deze mutaties kunnen verdwijnen uit de populatie 

(selectie) als gevolg van hun nadelige effecten (sterfte 

voor de reproductieve periode, steriliteit, geen huwelijks

partner, e . d . ) . Alhoewel dit cijfermatig niet leidt tot be

langrijke verschillen, kan men het aantal aandoeningen bij 

evenwicht op tweeerlei wijze berekenen: 
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1. als de totale genetische schade in glle toekomstige ge

neraties ten gevolge van een eenmalige bestraling van 

de oudergeneratie met ÏO 4 manSv (ICRP-taakgroep), of 

2. als de genetische schade die na circa 5-10 generaties 

bij elke generatie mag worden verwacht als alle opeen

volgende generaties permanent worden blootgesteld aan 

101* manSv per generatie. Dit principe is uiteengezet in 

BEIR-72 (BE 72, p 53 en 54) en BEIR-80 (BE 8 0 , p 148) 

en wordt gehanteerd in UNSCEAR-82. 

De zes categorieën genetische effecten van tabel 28 worden 

hieronder afzonderlijk toegelicht. 

III.2.9.5 Categorieën 

Categorie 1 

Aandoeningen als gevolg van ongebalanceerde produkten van 

reciproke translocaties 

Na inductie van reciproke translocaties in spermatogonia of 

in oocyten worden 3 types rijpe geslachtscellen gevormd: 

1. normal e cel 1 en , 

2. cellen met een reciproke translocatie en 

3. cellen die ongebalanceerd zijn, dat wil zeggen dat zij 

ten gevolge van het translocatieproces in de onrijpe 

geslachtscel te veel materiaal van het ene chromosoom 

hebben en te weinig van het andere, zodat de "genenba

lans" is verstoord. 

Als ongebalanceerde rijpe geslachtscellen zijn betrokken 

bij de bevruchting dan leidt dit meestal tot sterfte van de 

vrucht, maar in 6% van de gevallen ontwikkelt deze zich tot 

een kind met ernstige geestelijke en/of lichamelijke afwij

kingen. Volgens Oftedal en Searle worden er als gevolg van 

ongebalanceerde produkten van translocaties bij de eerste 

en tweede generatie na bestraling kinderen met aandoeningen 

geboren met een incide ie van respectievelijk 23.10" en 

6,10" 6. Bij "evenwicht" is deze incidentie 3 0 . 1 0 " 6 . De-
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ze waarden zijn gebaseerd op resultaten van cytologisch on

derzoek bij bestraalde geslachtscellen van de mens (zeer 

onvolledige gegevens) en van het marmosetaapje. 

Door ÜNSCEAR-82 (UN 8 2 , p 512, par 720-9) wordt behalve van 

bovenstaande gegevens tevens gebruik gemaakt van meer re

cente en meer betrouwbare informatie uit cytologische stu

dies bij de rhesusaap, die wijst op een geringere inductie 

van translocaties. Recente waarnemingen met verbeterde cy

tologische technieken bij het marmoset aapje wijzen in de 

richting van eenzelfde lage stralingsgevoeligheid voor 

translocatie inductie als bij de rhesusaap (Bu 8 4 ) . 

Er kan worden geconcludeerd (tabel 28, kolommen 4 en 5 ) , in 

het licht van nieuwe informatie en inzichten, dat de door 

Oftedal en Searle berekende kans op inductie van transloca

ties lijkt te zijn overschat. 

Categorie 2 

Aandoeningen veroorzaakt door trisomieën en monosomieën 

Trisomicen ontstaan door non-disjunctie, d.w.z. dat er tij

dens de vorming van de rijpe geslachtscellen, onder invloed 

van uitwendige of inwendige factoren, bij één van beide re-

ductiedelingen een fout wordt gemaakt die resulteert in de 

produktie van een rijpe geslachtscel met een chromosoom te 

veel of te weinig. Neemt een dergelijke cel deel aan de be

vruchting dan ontstaat een embryo met een chromosoom te 

veel (trisomie) of te weinig (monosomie). Of zo'n afwijken

de vrucht voortijdig wordt afgestoten, dan wel zich ontwik

kelt tot een kind met min of meer ernstige afwijkingen, 

hangt af van het soort chromosoom dat ontbreekt of extra 

aanwezig is. Monosomieën kunnen ook ontstaan door verlies 

van een chromosoom tijdens de allereerste stadia van de em-

bryogenese. 

In UNSCEAR-82 (UN 82, p 469, par 361-92) wordt een beknopt 

overzicht gegeven van onze huidige kennis omtrent inductie 
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van non-disjunctie door straling. Hieruit blijkt dat bij 

geen enkele studie met zoogdieren op overtuigende wijze is 

aangetoond dat de non-disjunctiefrequentie kan worden ver

hoogd door straling. Indien er al sprake was van enige in

ductie van non-disjunctie dan bleek deze niet duidelijk do-

sis^fhankelijk te zijn. 

Bij de mens is de spontane incidentie van trisomieen en mo-

nosomieen relatief hoog. Er zijn veel prospectieve en re

trospectieve epidemiologische studies verricht met het doel 

na te gaan of blootstelling van ouders aan straling resul

teert in een toename van trisomieen (bijv. mongolofde idio

tie) en monosomieen, maar tot dusver is een dergelijke ver

hoging niet ondubbelzinnig aangetoond (UN 82, p 436, par 

74; p 442, par 1 1 8 ) . 

Niettegenstaande het gebrek aan bewijs voor non-disjunctie-

inductie door straling, hebben Oftedal en Searle toch een 

schatting gemaakt van het aantal te verwachten trisomieen 

en monosomieen na bestraling. Bij hun berekeningen gaan zij 

er van uit dat de non-disjunctiefrequentie een verdubbe

lingsdosis heeft van 1 Sv (de verdubbelingsdosis kan worden 

gedefinieerd hetzij als de stralingsdosis die nodig is om 

de spontane frequentie van een bepaald genetisch effect te 

verdubbelen óf als de dosis waardoor er evenveel genetische 

schade wordt gefnduceerd als er spontaan o n t s t a a t ) . Dit im

pliceert dat bestraling van de oudergener at i e met 101* manSv 

resulteert in aandoeningen bij 30 per 10 levend geboren 

kinderen (kolom 2, tabel 2 8 ) . Bij de kleinkinderen worden 

geen aandoeningen verwacht aangezien trisomieen of monoso-

mieen als gevolg van onvruchtbaarheid zelden overerfbaar 

zijn. 

In het lage dosisgebied en bij lage dosistempi wordt de 

verdubbelingsdosis voor een aantal verschillende genetische 

effecten weliswaar geschat op 1 Sv (UN 82, p 5 1 3 , par 730-

4 ) , maar UNSCEAR-82 acht het op wetenschappelijke gronden 

momenteel onmogelijk een numerieke schatting te geven 
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van de toename van het aantal trisomieen en monosomieen 

door straling. Zij volstaat er mee te veronderstellen dat 

een eventuele toename vermoedelijk zeer gering zal zijn. In 

het licht van dit recente gezichtspunt van UNSCtAR-82 lijkt 

het er op dat het getal 30 voor categorie 2 in tabel 28 ze

ker moet worden getnterpreteerd als een overschatting. 

Categorie 3 

Aandoeningen veroorzaakt door dominante en door geslachts-

gebonoen genmutaties 

Sedert de publikatie van ICRP-26 en -27 zijn nieuwe gege

vens ter beschikking gekomen over inductie van verschillen

de typen genmutaties bij de muis. 

Van bijzondere betekenis voor de evaluatie van genetische 

stralingsschade zijn de dominante mutaties met een effect 

op het skelet of het oog (cataractmutaties). De informatie 

over inductie van dit soort mutaties vormt voor UNSCEAR-82 

(UN 8 2 , p 510, par 710-9) het uitgangsmateriaal voor het 

berekenen van de kans op inductie van dominante mutaties in 

het algemeen (d.w.z. in het totale g e n o o m ) . Bij deze bere

keningen wordt uitgegaan van gegevens over de incidentie 

waarmee bij de mens dominante aandoeningen gepaard gaan met 

ernstige skelet- of oogafwijkingen. Wanneer de berekenings

procedures van UNSCEAR-82 worden toegepast ter schatting 

van de stralingseffecten van 101* Gy per generatie in de 

eerste en tweede generatie, dan resulteert dit in de uit

komst dat 28 kinderen met aandoeningen zouden worden gebo

ren op een totaal van 1 miljoen (15 bij de kinderen plus 13 

bij de k l e i n k i n d e r e n ) . Evenals bij de twee vorige catego

rieën genetische effecten ligt dit aantal onder het door 

Oftedal en Searle berekende getal van 36 per miljoen. Ge

zien het aantal onzekere factoren dat bij dergelijke bere

keningen een rol speelt, is er waarschijnlijk geen sprake 

van een wezenlijk verschil tussen de uitkomst van de bere-
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keningen van Oftedal en Searle en die van UNSCEAR-82. Voor 

wat betreft de schatting van de genetische stralingsschade 

"bij evenwicht" bestaat er tussen UNSCEAR-82 en de ICRP-

taakgroep geen verschil omdat gebruik is gemaakt van de

zelfde gegevens en basisveronderstellingen. 

Categorie 4 en 5 

Aandoeningen met een onduidelijk overervingspatroon 

Met betrekking tot de vorige drie categorieën is vrij nauw

keurig bekend door welke genetische afwijkingen bepaalde 

aandoeningen worden veroorzaakt en hoe zij worden overge

ërfd. Voorts is uit bevolkingsonderzoek bekend geworden dat 

de eerste drie categorieën genetische effecten bij c^rca 1% 

van de levendgeborenen "spontane" aandoeningen veroorzaken 

die zich manifesteren bij de geboorte of op latere leeftijd 

(UN 82, p 427, par 2-18-, p 543, Tabel 4 4 ) . 

Bij de categorieën 4 en 5 is er sprake van aandoeningen 

waarvan het overervingspatroon onduidelijk is. Deze catego

rieën worden te zamen verantwoordelijk gesteld voor "spon

tane" aandoeningen bij circa 9% van de levendgeborenen. Tot 

categorie 4 behoren dominante mutaties met onvolledige pe

n e t r a n c e (d.w.z. een niet volledig tot uiting komen van 

een bepaalde afwijking) alsmede multifactorieel bepaalde 

aandoeningen die door het mutatieselectiemechanisme in de 

populatie gehandhaafd blijven. Bij deze aandoeningen zijn 

er verschillende, ten dele onbekende, factoren in het spel 

die bepalen of de aandoening zich wel of niet, of slechts 

in afgezwakte vorm zal manifesteren. 

Tot categorie 5 behoort een klein aantal "spontane" aandoe

ningen waarvan bekend is dat hun incidentie in de populatie 

niet alleen wordt bepaald door het mutatieselectiemechanis

me, maar vooral door omgevingsfactoren. Zo is bijvoorbeeld 

bekend dat het gen voor sikkelcelanemie zeer frequent voor

komt in mal ariagebieden omdat de heterozygote dragers van 
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dit gen een verhoogde weerstand tegen malaria blijken te 

hebben. 

Uit het voorgaande moge blijken dat van de relatief het 

meest frequent voorkomende aandoeningen bij de mens nog 

weinig bekend is over de rol van erfelijke factoren. Het is 

dan ook begrijpelijk dat het uitermate moeilijk is om aan 

te geven in hoeverre de incidentie van de bovengenoemde on

regelmatig overerfbare aandoeningen door straling zal wor

den verhoogd. Dit probleem klemt des te meer omdat resulta

ten van informatieve modelstudies bij zoogdieren vrijwel 

geheel ontbreken. 

Het behoeft dus geen verwondering te wekken dat kwantita

tieve schattingen betreffende de toename van onregelmatig 

overervende aandoeningen door straling een sterk specula

tief karakter hebben zodat er aanzienlijke verschillen be

staan tussen de getallen die vermeld staan in onderscheide

ne rapporten over de evaluatie van genetische stralings

schade bij de mens. 

In de publicatie van Oftedal en Searle worden de categorie-

en 4 en 5 afzonderlijk behandeld en alleen voor categorie 4 

wordt aangenomen dat de incidentie door straling wordt ver

hoogd. De onderzoekers realiseren zich dat het om eerder 

genoemde redenen erg moeilijk is om de te verwachten verho

ging door straling te berekenen. Niettemin hebben Oftedal 

en Searle, en daarmee de ICRP, zonder verdere onderbouwing 

de totale stralingsschade bij "evenwicht" voor de 

categorieën 4 en 5 (160.10 - 1* aandoeningen per mansie-

vert) gelijkgesteld aan de som van de schade veroorzaakt 

door genetischeafwijkingen behorende tot de categorieën 1 

t/m 3. Het effect in de eerste en tweede generatie wordt 

geschat op respectievelijk 16 .10" ** ma n S v " 1 en 14.10" ** 

manSv 1. 

UNSCEAR-82 maakt geen onderscheid tussen categorie 4 en 5 

en veronderstelt dat 5% van dergelijke aandoeningen door 

het mutatieselectiemechanisme in stand wordt gehouden en 
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dat hun incidentie door straling kan worden verhoogd (UN 

82, p 513, par 730 en toelichting bij tabel 44, p 5 4 3 ) . De 

resterende 95% wordt door andere, ten dele nog onbekende 

factoren in stand gehouden en straling zal er niet of nau

welijks invloed op uitoefenen. 

Uitgaande van UNSCEAR-82 is berekend dat na bestraling voor 

categorie 4 en 5 in de eerste en tweede generatie rekening 

moet worden gehouden met respectievelijk 5 en 4 extra ge

vallen van genetisch bepaalde onregelmatig overervende aan

doeningen per 10 Der manSv. Bij "evenwicht" worden 45 ex

tra aandoeningen per 101* per manSv verwacht. 

Gezien de reeds eerder genoemde onzekerheden bij de risico

evaluatie voor de categorieën 4 en 5 is het onmoqelijk aan 

te geven of de berekeningen uitgaande van UNSCEAR-82 als 

een over- of onderschatting van de genetische stralings

schade moeten worden geïnterpreteerd en of zij aanzienlijk 

betrouwbaarder zijn dan de door Oftedal en Searle gemaakte 

evaluatie. Men zou hoogstens kunnen stellen dat het 

UNSCEAR-rapport van meer recente datum is en de communis 

opinio representeert van een grotere groep internationale 

experts dan bij de ICRP het geval is. 

Categorie 6 

Recessieve genmutaties 

Onderzoek bij muizen laat er geen twijfel over bestaan dat 

er door straling recessieve mutaties worden getnduceerd in 

de - voor risico-evaluatie relevante - stamcelspermatogo-

nia. Ten aanzien van de vrouwelijke geslachtscellen is in

ductie van recessieve mutaties in rijpende en rijpe oocyten 

met zekerheid vastgesteld, terwijl geen inductie werd aan

getoond in de voor risico-evaluatie meer relevante jonqe, 

rustende ocrcyten. 

Om minstens twee redenen hebben Oftedal en Searle qeen 
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kwantitatieve schatting gegeven voor inductie van recessie-

ve mutaties door straling. In de eerste plaats hebben re-

cessieve mutaties in heterozygote toestand gewoonlijk geen 

waarneembaar nadelig effect en in de tweede plaats is de 

kans op expressie van getnduceerde mutaties in homozygote 

toestand bij de eerste twee generaties na bestraling ver

waarloosbaar klein. Om dezelfde redenen heeft ook UNSCEAR-

82 afgezien van een kwantitatieve schatting voor getndu

ceerde recessieve mutaties. 

III.2.9.6 Conclusies 

ICRP-26 heeft zonder opgaaf van redenen de getallen zoals 

gepresenteerd door de ICRP-taakgroep naar beneden afgerond, 

namelijk 320 naar 200 en 125 naar 100 per 1 0 6 levend gebo

renen voor kinderen met genetisch bepaalde aandoeningen bij 

respectievelijk "evenwicht" en in de Ie en 2e generatie. 

Uit de getallen in de kolommen 4 en 5 van tabel 28 blijkt 

dat gebruikmaking van recente literatuurgegevens (vrijwel 

compleet samengevat in UNSCEAR-82) over genetische effecten 

van straling in het algemeen resulteert in 1 agere stral ,i ngs-

risico's dan zijn berekend door de ICRP-taakgroep. 

In het bijzonder is er voor de categorieën 1. (afwijkingen 

ten gevolge van ongebalanceerde producten van reciproke 

translokat ie) en 2. (aandoeningen veroorzaakt door triso-

mieën en monosomieen) sprake van een geringe overschatting 

van het risico. 

Aangezien de geconstateerde verlagingen ongeveer een factor 

twee zijn, oordeelt de commissie dat er geen gegronde re

denen zijn om van de ICRP-aanbevelingen af te wijken. 
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Tabel 28 Schatting van het aantal gevallen van ernstige genetische aandoeningen bij het nageslacht (exclu
sief abortussen) van oudersa) die in totaal met l(r manSv zijn bestraald 

Oftedal en Searle (Of 80) 
(ICRP-taakgroep) 

UNSCEAR-82 

Categorie genetische effecten Evenwicht Ie en 2e generatie Evenwicht Ie en 2e generatie 

1. De kans op geboorte van abnor
male kinderen t.g.v. ongeba
lanceerde produkten van reci-
proke translocatie 

2. Aandoeningen veroorzaakt door 
trisomieën en monosomieêh (XO) 

3. Aandoeningen veroorzaakt door 
dominante en door geslachts
gebonden mutaties 

4. Dominante mutaties met onvol
ledige penetratie en multi-
factorieel bepaalde aandoenin
gen die door het mutatieselec-
tienechanisme in de populatie 
gehandhaafd blijven 

5. Multifactoriëel bepaalde aan
doeningen die door andere 
mechanismen in stand worden 
gehouden 

6. Aandoeningen veroorzaakt door 
recessieve mutaties 

30° 

30 

100 

160 
(30+30+100) 

0 

23 + 6 = 29 

30 + 0 = 30 

20 + 16 =36 

16 + 14 = 30 

1 - 1 6 

waarschijn
lijk zeer 
weinig 

100 

45 

1 - 16 

waarschijnlijk 
zeer weinig 

15 + 13 = 28 

5 + 4 = 9 

TOTAAL 320 125 (89+36) 146 - 161 ' 38 - 53 

a. Er wordt verondersteld dat deze straling de stamcelspermatogonia en de jonqe oocyten treft gedurende de 
reproductieve periode. Straling die de gonaden treft na deze periode is genetisch niet relevant. 

b. Het betreft lage-LET-straling toegediend met lage dosistenpi. 
c. Alle in de tabel genoemde getallen betreffen de frequentie per 10° levendgeborenen. 
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III.3 NIET-STOCHASTISCHE EFFECTEN 

III .3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen door straling geïnduceerde, niet-

stochastische effecten van de ooglens, huid en andere orga

nen worden beschreven. 

In tegenstelling tot stochastische effecten, waarbij een 

verandering in één of enkele cellen kan resulteren in een 

genetisch effect of maligne aandoening, is voor een niet-

stochastisch effect schade aan een groot aantal cellen ver

eist om als weefselschade tot uiting te komen. Dit betekent 

dat er een tolerantiedosis bestaat waarvan de grootte onder 

meer afhankelijk is van de toegepaste detectiemethode en 

het beschouwde effect. Voor een ernstige aantasting van een 

functie van een bepaald orgaan bestaat een hogere toleran

tiedosis, dan voor het optreden van een subtiele verande

ring die alleen met geavanceerde apparatuur kan worden 

waargenomen. Niet-stochastische schade kan al binnen enige 

uren doch ook pas jaren later tot uiting komen, afhankelijk 

van het type effect en van het desbetreffende weefsel. De 

ernst van de schade neemt toe met de dosis. Deze effecten 

ten gevolge van ioniserende straling werden bij de mens al 

kort na de ontdekking en praktische toepassing van röntgen

straling waargenomen. Het betrof voornamelijk huidreacties 

en bloedarmoede. Ook nu nog worden deze effecten waargeno

men na radiotherapie of na stralingsongevallen. 

de recentelij k verschenen publ icatie ICRP-41 (IC 84) 
rdt het begrip tolerantiedosis ook gehanteerd (zie ook 

5). Daaronder wordt verstaan de maximale dos i s (uitge-

ukt i n Gy) die een weefsel kan verdragen zonder een kil

sch schadeli jk niet-•stochast isch effect te ontwikke len . 

der drempeldosis (thi reshold dose) verstaat ICRP- 41 de do-
s die bij minder dan 1-5 % van he >t aantal behani jelde pa-

ënte m tot niet- stoch, astische effe eten leidt. 
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I II.3.2 0O6LENS 

111.3.2.1 Inleiding 

Als het oog wordt blootgesteld aan ioniserende straling 

kunnen in d° ooglens veranderingen worden gei'nduceerd die 

aanleiding geven tot het ontstaan van cataract. Onder cata

ract wordt verstaan een troebeling van de ooglens. 

111.3.2.2 Stralingscataract 

Door straling gei'nduceerd cataract is een zeer karakteris

tieke lesie, vooral in de eerste stadia van ontwikkeling. 

Deze lesie bestaat uit troebelingen van de ooglens, cen

traal aan de achterzijde gelokaliseerd, die niet noodzake

lijkerwijze gepaard gaan met verminderd gezichtsvermogen. 

De meest waarschijnlijke oorzaak is die van een effect van 

straling op de delende cellen in de zgn. germinatieve ztfne. 

De nieuw gevormde cellen gaan zich differentieren tot lens-

vezels. Na bestraling vormen zich abnormale vezels. De 

troebeling ontstaat door denaturatie van normaliter trans

parante eiwitten. De abnormale vezels verplaatsen zich naar 

de achterzijde van de lens en vormen daar een centraal ge

legen cluster. In dit stadium kan het stralingscataract al

leen worden waargenomen met een oogspiegel; het beperkt het 

normale gezichtsvermogen niet. 

De structuur van de lens is zodanig dat ondanks de continue 

aanmaak van nieuwe lensvezels, er geen mechanisme is voor 

het opruimen van abnormale vezels. Behalve door herstel van 

subletale schade in cellen in de germinatieve ztfne is hier

door geen extra vermindering van schade te verwachten in

dien de stralingsdosis over een lange periode wordt gege

ven . 
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De verdere uitbreiding van een aanvankelijk minimale lens-

troebeling is afhankelijk van de grootte van de oorspronke

lijke stralingsdosis. Hoe hoger de dosis, des te korter de 

1 atentieperiode en des te groter de kans op progressie van 

het cataract. De 1 atentieperiode kan variëren van maanden 

tot vele jaren. Het is onmogelijk :e voorspellen of een 

aanvankelijk als minimale troebeling gediagnostiseerd cata

ract zich jaren later verder zal uitbreiden en dan ook het 

gezichtsvermogen zal beperken. De onzekerheid of een begin

nend, zeer specifiek stralingscataract zich kan ontwikkelen 

tot een meer uitgebreid cataract dat interfereert met het 

gezichtsvermogen, is de belangrijkste basis geweest voor 

het veranderen van dosis1imieten door de ICRP (zie hi e r n a ) , 

en niet het beschikbaar komen van nieuwe gegevens. 

III.3.2.3 Dosis-effectrelaties 

Het optreden van stralingscataract bij de mens is voorname

lijk beschreven bij patiënten die radiotherapie ondergin

gen. De meest uitgebreide studie is die van Merriam en 

Focht (Me 5 7 ) , die 173 patientan omvat met een bekende 

stralingsdosis op de lens. De laagste enkelvoudige dosis 

waarbij een geringe troebeling optrad, was 2 Gy. Bij frac-

tionering over een periode tussen de drie maanden en acht 

jaar nam de drempeldosis toe tot 5,5 Gy. 

In een recente studie over stralingscataracten bij overle

venden in Hiroshima en Nagasaki (Ot 8 2 ) , wordt geconclu

deerd dat de dosis-effectrelatie waarschijnlijk lineair is 

met een drempeldosis van 1 3 2 Gy. Daar de neutronendosis 

relatief gering is (Ke 82) en uit andere gegevens een lage 

RBE voor neutronen blijkt, geldt deze lineaire dosis-ef

fectrelatie met een drempel voor gammastraling. 

Gegevens over het effect van hoge-LET-straling zijn o.a. 

verkregen bij patiënten die zijn bestraald met neutronen. 

Na bestraling met 7,5 MeV neutronen, in 12 fracties ver-
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deeld over 1 maand, werd cataract waargenomen boven een 

drempeldosis van 2 Gy, waarbij de RBE de vrij lage waarde 

van 2 S 3 hfeft. Bij cyclotronwerkers die over een periode 

van 5 jaar waren blootgesteld aan neutronen, werden afwij

kingen aan de lens gevonden voor neutronendoses vanaf 1 Gy 

(UN 82, p 604, par 2 9 1 ) . 

De leeftijd op het moment van bestraling lijkt geen invloed 

te hebben op het ontstaan var\ stralingscataract. Dit is zo

wel in de Japanse studie als in een experimentele studie 

bij de rat gevonden (Me 7 5 ) . 

III.3.2.4 Dosis!imieten 

In ICRP-14 (IC 69) werd, gebruik makend van de gegevens van 

Merriam en Focht (Me 5 7 ) , een dosislimiet gesteld van 15 

rem per jaar. Dit was gebaseerd op het voorkómen van die 

lenstroebelingen, die het gezichtsvermogen beperken. Het 

BEIR-80 rapport voegt hier niets aan toe en baseert zich 

voornamelijk op ICRP-14 (IC 6 9 ) . 

In ICRP-26 (IC 77, par 61) wordt geconcludeerd dat een do

sisequivalent van 15 Sv gedurende een "working lifetime" 

van 50 jaar beneden de grens zou liggen voor het induceren 

van een cataract dat interfereert met het gezichtsvermo

gen. Hieruit werd vervolgens een jaardosislimiet van 0,3 Sv 

(30 rem) afgeleid. Een basis voor het verdubbelen van de 

jaardosislimiet ten opzichte van de aanbevelingen uit 1969 

(IC 69) lijkt echter geheel te ontbreken. Deze beslissing 

werd dan ook gecorrigeerd in een "statement" op de Brighton 

bijeenkomst van de ICRP in 1980 (IC 8 0 ) , waarbij de jaarli

miet werd teruggebracht naar 0,15 Sv, Hieraan ligt ten 

grondslag de eerder vermelde onzekerheid dat een cataract 

dat op zichzelf het gezichtsvermogen niet beperkt, zich 
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zonder verdere stralingsdosis gedurende het verdere leven 

kan uitbreiden. Verder is van belang dat het om een niet-

stochastisch effect gaat, dat geheel voorkomen kan worden 
a.ls de dosis beneden een bepaalde drempelwaarde blijft. 

In UNSCEAR-82 (UN 82, p 598, par 235-237) wordt voor een 

enkelvoudige bestraling ook een drempeldosis van 2 Gy aan

genomen. Voor langdurige gefractioneerde bestralingen bij 

therapie of langdurige blootstelling tijdens de uitoefeninq 

van het beroep, worden totale doses van 6 - 14 Gy genoemd 

als drempeldosis (par 2 3 7 ) . Het fractioneringseffeet wordt 

verder uitgewerkt in een tabel (UN 82, p 632, tabel 1 1 ) , 

met de formule 4 . T 0 » 1 7 Gy, waarbij T de tijd in dagen 

voorstelt waarin de bestraling wordt gegeven. Deze formule 

is echter gebaseerd op stral ingsdoses die een 50% kans op 

stralingscataract geven bij gefractioneerde bestraling van 

patiënten (Me 72) en is niet geschikt voor berekening van 

dosis1imieten voor langdurige, beroepsmatige blootstelling 

aan strali ng. 

ICRP-41 (IC 84) geeft schattingen van de drempeldoses zowel 

voor cataract als voor waarneembare troebelingen. Voor ca

taract wordt voor een enkelvoudige bestraling een drempel 

wan 5,0 Sv en voor hoog gef ract ioneerde of geprotraheerde 

bestralingen >8 Sv aangenomen. Voor troebelingen zijn deze 

waarden respectievelijk 0,5-2 Sv en 5 Sv. 

Voor bestraling van de ooglen*; alleen is daarom volgens 

ICRP-41 de stochastische jaa:-dos i si imiet van 0,15 Sv af

doende evenals de jaardosisiimiet van 0,05 Sv indien de 

ooglens als onderdeel van het gehele lichaam wordt be

straald (zie tabel 3 1 ) . 
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U I . 3 . 3 HUID 

III. 3.3.1 Inleiding 

Rteds vanaf het eind van de vorige eeuw zi jn effecten van 

i on i serende strali ng op de menselijke hui d waargenomen. Bij 

het gebruik van 50-25 0 kV röntgenstraling , de meest gebru i-

keiijke strali ngsbron in de radiotherapie tot in de zesti-

ger jaren, wordt de h oogste stralingsdosis in de hu i d afge-

geven. De hi jid is dan ook een veelvuldig bestu deerd weefsel 

wat betreft de invloe d van verschi1 lende var i a beien (dos i s-

tempo, fractiedosis, totale tijd van be hande 1 ing, etc) in 

de k1i n i sch e en experimentele radiobiol og i e. Voor andere 

bronnen van bestrali n g zie I I I . 2 . 7 . 

III.3.3.2 Effecten 

N- bestraling van de huid worden verschillende soorten 

reacties waargenomen, die elkaar in de tijd opvolgen of 

overlappen. Het betreft hier: erytheem (roodheid en zwel

l i n g ) , droge en vochtige desquamatie (schilfering en b ^ a r -

vorming) en pigmentatie. Daarnaast zijn er reacties als 

haaruitval en functiestoornissen van talg- en zweetklie-

ren. Deze voornamelijk vroege r e a c t i e s , die over een perio

de van enkele weken tot maanden optreden, kunnen worden ge

volgd door huidatrofie of door bindweefselvorming . 

Het optreden van de verschillende huidreacties is te ver

klaren door effecten op verschillende celpopulaties of 

weefselcomponenten, ieder met hun eigen stralingsgevoelig-

heid en delingsvermogen. 

III.3.3.3 Dosis-effectrelaties 

In de radiotherapie is het optreden van erytheem lang ge

bruikt als biologische indicator van de geabsorbeerde do

sis, de zg. "huid erytheem dosis". De drempeldosis voor het 
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optreden van erytheem na een enkelvoudige bestraling is on

geveer 6-8 Gy. Voor droge desquamatie is dit circa 12 Gy, 

en voor vochtige desquamatie van het gehele bestraalde op

pervlak circa 20 Gy (La 6 7 ) . Bij fractionering of protrahe-

ring van een be.tral ingsbehandel ing zien we een sterke 

stijging van de totale dosis die nodig is om bepaalde ef

fecten te doen ontstaan. 

Studies over de invloed van fractionering op het voorkomen 

van verschillende huidreacties tGnen een relatie aan tussen 

de totale dosis, nodig voor een bepaald effect, het aantal 

dagelijkse fracties en de totale behandeltijd (Sq 44; El 

6 8 ) . 

Een algemeen aanvaarde drempeldosis voor zowel vroege als 

late huidschade is een dosis van 45-50 Gy in 20-30 fracties 

(zie ook III .3 . 4 ) . 

Indien bij een bestralingsbehandeling de drempeldosis niet 

wordt overschreden, blijkt dat bij herbestraling vele jaren 

later de drempeldosis van de huid voor die herbestraling 

nauwelijks is afgenomen vergeleken met niet-behandelde huid 

(Hu 7 7 ) . De klinische waarneming van een sterke toename van 

de drempeldosis voor zowel vroege als late huidschade bij 

protrahering en fractionering van de behandeling over lange 

perioden (maanden tot j a r e n ) , wordt gesteund door dierexpe

rimentele gegevens (UN 82, p 580, par 6 8 ) . 

111.3 .3 .4 Dos i siimieten 

De door ICRP-26 aanbevolen niet-stochastifche jaardosisli-

miet is 0,5 Sv (50 r e m ) . Zelfs een eventuele jaarlijkse 

toediening van deze jaar-dos is 1imiet over een periode van 

40 jaar, zal niet leiden tot een overschrijding van de to

lerantiedosis voor een klinisch waarneembaar effect van de 

huid (zoals erytheem en pigmentatie). 
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III.3.4 OVERIGE ORGANEN EN HET GEHELE LICHAAM 

Na bestraling van het gehele lichaam of het betrokken or

gaan kunnen drie ziektebeelden worden onderscheiden die do

sis- en tijdsafhankelijk zijn. Na zeer hoge doses in de or

de van enkele tientallen Gy, treedt binnen enkele uren het 

centraal zenuwstelselsyndroom op met dodelijke afloop bin

nen 1 3 2 dagen. Na lagere doses, vanaf 5 Gy, ontwikkelt 

zich het darmsyndroom dat in ernstige vorm na 1 3 2 weken 

tot sterfte kan leiden. Bij nog lagere doses treedt het 

beenmergsyndroom op dat binnen 4 tot 8 weken fataal kan 

zijn. De L D 5 0 waarde voor het beenmergsyndroom wordt bij de 

mens voor totale lichaamsbestraling geschat op 3 3 5 Gy (Mo 

7 9 ) . 

Als kleinere gedeelten van het lichaam worden bestraald 

en als de dosis over een langere periode wordt gegeven, zal 

de tolerantiedosis in het algemeen hoger zijn dan in het 

geval van een een acute, enkelvoudige bestraling. 

In UNSCEAR-77 worden voor een groot aantal organen doses 

gegeven (1-5% acceptable dose) die overeenkomen met de 

in III.3.1 gedefinieerde drempel doses en de bijbehorende 

niet-stochastische effecten (UN 77, p 6 3 1 , tabel 8 ) . In ta

bel 30 zijn enkele gegevens vermeld over organen waarvoor 

een relatief lage tolerantiedosis geldt. Voor de overige 

organen zijn de tolerantiedoses in het algemeen 40 Gy of 

meer. 

In de I CR P-26 publikatie worden twee dosis1imieten genoemd: 

de niet-stochastische en de stochastische dosislimiet. De 

niet-stochastische limiet wordt ingevoerd om te voorkomen 

dat n i e t - s t o c h a s t i s c h e e f f e c t e n optreden bij werkers die be

roepshalve met ioniserende straling omgaan. In het advies 

door de Gezondneidsraad uitgebracht over ICRP 26 (GR 84a) 

is nagegaan of blootstelling gedurende 40 jaar op het ni

veau van de stochastische of niet-stochastische dosislimiet 

zou resulteren in geaccumuleerde doses die de klinische 

drempeldoses zouden benaderen of overschrijden. In ta-
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bel 29 zijn deze doses weergegeven. Voor de organen gona-

den, beenmerg en ooglens kunnen de klinische drempeldoses 

worden overschreden. In het bedoelde Gezondheidsraadsadvies 

wordt echter vastgesteld dat blootstelling van uitsluitend 

gonaden, beenmerg of ooglens slechts een theoretische moge

lijkheid is, en dat de commissie akkoord kan gaan met de 

niet-stochastische limieten zoals door ICRP voorgesteld. 

Ook ICRP-41 (IC 84) geeft voor testes, ovaria en rood been

merg schattingen van drempeldoses aan. Deze organen zullen 

in de praktijk bij radiologisch werk meestal als onderdeel 

van (een deel van) het gehele lichaam worden bestraald, 

waardoor voor deze organen de aanbeveling voor de jaarlijk

se dosisequivalent1imiet voor het gehele lichaam van 0,05 

Sv zal gelden. In het onwaarschijnlijke geval dat alleen 

het betreffende orgaan wordt bestraald, bieden volgens de 

ICRP-41 de stochastische jaardosisiimieten voor deze orga

nen afdoende bescherming: 0,2 Sv voor zowel de ovaria als 

voor de testes en 0,4 Sv voor het rode beenmerg (tabel 3 1 ) . 

Tabel 29 Berekende 10-jaars limietdoses op grond van de stochastische jaardosislimieten (ICRP-26) en 
drempeldoses voor enige organen (ICRP-41) 

orgaan 40-jaars limietdosis (Sv) drenpeldosis (Gy) 
(ICRP-41) 

orgaan 

stochastisch met-stochastisch 

drenpeldosis (Gy) 
(ICRP-41) 

gona-) testes 
den ) ovaria 
borstklier 
beenmerg 
long 
ooglens 
volw. botopper-
vlak 
schildklier 
nier 
lever 
lyiphekl ieren 
overige organen 

8 
6* 

13 
17 
17 

6 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

5-15 
2-3 

60 
2-20** 

5 
60**** 

45 
23 
35 

35-45 
>40 

* 30-jaarslimiet in verband met de reproductieve periode 
** b i j blootstelling van een groot gedeelte van het beenmerg 
*** b i j blootstelling van één lonokwab 
**** b i j blootstelling aan 10 cm2 
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Tabel 30 Schattingen van ICRP-41 (IC 84) drempeldoses voor schadelijke 
niet-stochastische klinische effecten in verschillende weef
sels, gebaseerd op reacties van patiënten op conventionele 
gefractioneerde therapeutische röntgen- of gammabestraling a) 

orgaan niet-stochastische schade 
optredend binnen 5 jaar 
na bestraling 

Drempel dosis;ef-
fect in 1-5% van 
de patiënten 
(ICRP-41) 

orgaan geheel 
of gedeeltelijk 
bestraald 

beenmerg hypoplasie 2 
20 

geheel 
gedeelte 

lever acute en chronische 
hepatitis, ascitis 

35 geheel 

long acute en chronische 
pneumonie, fibrosis 

40 kwab 

nier acute en chronische nier-
schrompel ing 

23 geheel 

testes permanente onvruchtbaar
heid 

5-15 geheel 

ovaria permanente onvruchtbaar
heid 

2-3 geheel 

ooglens staar 5 geheel 

schild-
klier 

acute thyreoiditis, 
hypothyreofdie 

45 geheel 

foetus dood 2 geheel 

a) Uit Rubin en Casarett 1972; UNSCEAR-82 
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Tabel 31: Schattingen van de drempeldoses (Sv) voor niet-stochastisch effecten in de testes, 
ovaria, ooglens en rood beenmerg van de volwassen mens en daarvan afgeleide aan
bevelingen voor de jaarlijks toelaatbare dosisequivalent limiet (Sv)* 

Weefsel en effect 

Drerpeldosis Jaarlijkse 
dosis; 
vele jaren ont
vangen hoog ge-
fractioneerd of 
geprotraheerd* 

(Sv/a) 

Huidige aanbevolen 
jaarlijkse dosisequi
valent limiet** 

(Sv) Weefsel en effect 

Totale dosis
equivalent, 
enkelvoudige 
blootstel 1 ing 

(Sv) 

Totale dosis
equivalent, 
hoog gefrac-
tioneerd of 
geprotraheerd 

(Sv) 

Jaarlijkse 
dosis; 
vele jaren ont
vangen hoog ge-
fractioneerd of 
geprotraheerd* 

(Sv/a) 

Huidige aanbevolen 
jaarlijkse dosisequi
valent limiet** 

(Sv) 

Testes: 
Tijd. onvruchtb. 
Perm. onvruchtb. 

Ovaria: 
Onvruchtbaar 

Ooglens: 
Waarneembare 
troebelingen 
Cataract 

Roodbeenmerg: 
Bloedaanmaak 
onderdrukking 
Letale aplasie 

0,15 
3,5 

2,5-6,0 

0,5-2,0 
5,0 

0,5 
1.5 

A'A"A 

A ArA 

6,0 

5 
>8 

AA'A 

A A"A 

0,4 
2,0 

> 0,2 

>0,1 
> 0,15 

> 0,4 
> 1 

orgaan 
afzonder
lijk 

bestraald 
0,2 
0,2 

0,2 

(0,15) 
(0,15) 

0,4 
0,4 

orgaan 
met gehele 
lichaam 
bestraald 

0,05 
0,05 

0,05 

0,05 
0,05 

0,05 
0,05 

* Zie voor de verklaring de relevante hoofdstukken in ICRP-41 (IC 84, hfst. C, E en G ) . 
** De waarden, behalve die tussen haakjes, geven de jaarlijkse dosis-equivalenten weer voor 

stochastische effecten. Deze waarden zijn gelimiteerd voor het desbetreffende weefsel. 
*** Niet toepasbaar omdat de drempel meer afhankelijk is van het dosistempo dan de totale dosis. 
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III.4 EFFECTEN VAN PRENATALE BESTRALING 

III.4.1 Inleiding 

Het effect van ioniserende straling op de ongeboren vrucht 

is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het embryo 

of de foetus verkeert tijdens de bestraling. Op grond van 

experimenteel onderzoek met proefdieren, voornamelijk rat

ten en muizen, kunnen tijdens de ontwikkeling voor de ge

boorte 3 verschillende perioden van stralingsgevoeligheid 

worden onderscheiden. 

- De eerste periode betreft de tijd die voorafgaat aan de 

orgaanontwikkeling. In grote trekken valt deze samen met 

de pre-implant atieperiode. Stralingsschade leidt min of 

meer tot een alles of niets effect, namelijk (1) de 

vrucht sterft af en innesteling in het uterusslijmvlies 

komt niet tot stand of er treedt een vroege afstoting op, 

of (2) de stralingsschade wordt hersteld en er ontwikkelt 

zich een normaal individu zonder misvormingen. 

In de allereerste periode na de bevruchting komen varia

ties in stralingsgevoeligheid voor. Gevoelig is de 

"vrucht" vooral tijdens de pro-nucleaire fase, d.w.z. de 

periode nadat de zaadcel de eicel is binnengedrongen en 

voordat het mannelijk en vrouwelijk kernmateriaal zijn 

gefuseerd (Ru 66; Ja 82) en in het tweecel 1ige stadium 

tijdens de 62-fase, d.w.z. de tijd kort voor de volgende 

mitose (Mo 81; MoII 8 2 ) . 

- De tweede periode is die waarin de belangrijkste orgaan

ontwikkeling tot stand komt. Bestraling in deze periode 

veroorzaakt vooral stoornissen in de orgaanontwikkeling 

waardoor misvormingen kunnen ontstaan. Binnen de periode 

van de organogenese kunnen subperioden worden onderschei

den die specifiek zijn voor de ontwikkeling van bepaalde 

organen; ieder orgaan heeft daardoor zijn eigen periode 

van maximale gevoeligheid. Omdat de duur van de zwanger-
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schap en die van de organogenese van iedere diersoort 

verschillend zijn, zal extrapolatie van gegevens van de 

ene soort naar de andere of naar de mens met grote zorg

vuldigheid moeten gebeuren. Een extrapolatie heeft alleen 

zin wanneer exact van dezelfde periode in de ontwikkeling 

van het orgaan wordt uitgegaan. Russell en Russell (Ru 

54) vonden bij muizen na blootstelling aan 2 Gy tijdens 

de organogenese in 100% van de dieren een of andere mis-

vormi ng. 

- De derde periode tenslotte omvat die, welke ligt tussen 

de orgaanontwikkeling en de geboorte. Bestraling in deze 

periode zal vooral tot achterblijven in groei kunnen lei

den. Ook zal, wanneer de dosis hoog genoeg is geweest, 

een beenmerg- of darmsyndroom kunnen ontstaan. 

III.4.2 Prenatale bestraling van de mens 

De belangrijkste kwantitatieve gegevens die beschikbaar 

zijn over de effecten van straling op de menselijke vrucht 

zijn afkomstig van de bevolking van Hiroshima en Nagasaki 

die aan straling door atoombomexplosies was blootgesteld. 

Naast de Japanse gegevens zijn in de literatuur effecten 

beschreven als gevolg van incidentele bestraling bij medi

sche toepassingen van rontgen- of gammastraling. De laatste 

gegevens hebben echter meer kwalitatieve dan kwantitatieve 

waarde. Het belangrijkste stralingseffect bij de mens be

treft een storing in de ontwikkeling van de grote hersenen. 

Het gevolg hiervan is dat de schedel omtrek te klein blijft; 

dit kan al of niet gepaard gaan met een ernstige mentale 

retardatie. De schattingen over de stralingsgevoeligheid 

van de menselijke vrucht berusten gedeeltelijk op Japanse 

gegevens en gedeeltelijk op extrapolaties van resultaten 

verkregen door bestraling van proefdieren. 
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111.4.3 PreVmplatatieperiode 

Wat betreft de periode voorafgaand aan de orgaanontwikke

ling, dat wil zeggen 0-8 dagen na de conceptie, komt men in 

UNSCEAR (UN 77, p 667, par 65 en p 708, par 337) op grond 

van experimenten met muizen en stralingsdoses in het gebied 

var) 0,05-1 Gy tot de conclusie dat de kans op prenatale 

sterfte ten gevolge van stralingsschade in de orde van 

grootte is van 1 Gy l . De gegevens wijzen op een eenvou

dige lineaire dosis-effectrelatie. De ICRP (IC 77a, p 18, 

par 53) komt tot een schatting van 0,8 Sv" 1. Deze schat

tingen berusten op extrapolatie van gegevens verkregen met 

muizen en ratten. 

111.4.4 Periode van orgaanontwikkeling 

Hoewel de belangrijkste periode van de orgaanontwikkeling 

bij de mens geacht werd te liggen tussen 8 en 40 dagen na 

de conceptie, houdt men thans voor deze periode ook vaak 

rekening met de tijd tussen 8 en 60 dagen na de conceptie. 

Gegevens van Dobbing en Sands (Do 73) tonen aan dat de ont

wikkeling van de grote hersenen nog later plaatsvindt, na

melijk tussen de 8e en 16e week na de conceptie. Op grond 

van extrapolatie van gegevens verkregen met proefdieren is 

men er tot voor kort steeds van uitgegaan, dat de periode 

reeds begint voordat een zwangerschap, op grond van uit

blijven van de menstruatie, kan worden vastgesteld. Om deze 

reden beveelt ICRP-9 (IC 66) aan bestraling van het onder

ste gedeelte van de buik en het bekken van vruchtbare vrou

wen zoveel mogelijk te beperken tot de eerste 10 dagen na 

het begin van de menstruatie. Deze aanbeveling staat bekend 

als de "10 day rule". 

Bestraling in het kader van medisch-therapeutische toepas

singen - dus na hoge stralingsdoses van enige Gy - kan bij 

de mens leiden tot misvormingen. Dekaban (De 68) geeft een 

overzicht van de effecten bij 26 kinderen. De meest voorko-
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mende afwijkingen hadden betrekking op de lengte ( 2 1 ) , 

de grootte van de hersenen (20), mentale retardatie (ach

terstand in de geestelijke ontwikkeling) (19) en de grootte 

van de ogen (13); minder frequent kwamen cataract ( 3 ) , pig-

mentale degeneratie van de retina ( 6 ) , skeletafwijkingen 

(3) en afwijkingen van de externe genitalia (3) voor. Hoe

wel de gegevens onvoldoende zijn om de incidenties van be

paalde typen afwijkingen vast te stellen, komt wel naar vo

ren dat afwijkingen van het centrale zenuwstelsel en het 

oog op de voorgrond treden. 

De Japanse gegevens tonen aan dat ook bij lagere doses het 

centrale zenuwstelsel het meest gevoelige orgaan is. De af

wijkingen die in Hiroshima en Nagasaki werden waargenomen, 

hadden vrijwel uitsluitend betrekking op een te kleine 

schedelomtrek. Deze te kleine schedelomtrek kon wel of niet 

gepaard gaan met een ernstige mentale retardatie. Miller en 

Blot (Mi 72) kwamen tot de conclusie dat de grootste gevoe

ligheid bestaat in de periode tussen de 3e en 15e week na 

de conceptie. De laagste effectieve totale kerma bedroeg in 

Hiroshima tussen 0,10 en 0,19 Gy en in Nagasaki meer dan 

1,5 Gy. Dit verschil kan gedeeltelijk worden verklaard door 

een hogere fractie neutronenstraling in Hiroshima. 

In verband met het opnieuw berekenen van de doses in Hiros

hima en Nagasaki zal ook de dosimetrie in relatie tot het 

effect van bestraling in utero opnieuw moeten worden beke

ken. Evenals elders in dit rapport wordt beschreven, kan 

ock hier worden gesteld dat op grond van deze berekeningen 

geen grote veranderingen in de schattingen van de totale 

ontvangen doses mogen worden verwacht. UNSCEAR-77 (UN 77, p 

681, par 144 en p 708, par 340) komt tot een schatting van 

het risico van microcephalie (tot uiting komend in een te 

kleine schedelomtrek en in ernstige gevallen in mentale re

tardatie) van 1 0 " 1 Gy" 1. Deze schatting is gebaseerd op 

hoge (meer dan 0,5 Gy) doses en een hoog dosistempo. Wan

neer uitgegaan zou worden van gegevens met proefdieren zou 
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de incidentie van alle misvormingen samen kunnen worden be

rekend op 0,5 G y - 1 (UN 77, p 708, par 340) voor lage-LET-

straling. De ICRP leidt uit de gegevens van Hiroshima en 

Nagasaki een risicofactor af van 0.5.10" 1 S v _ 1 voor het 

voorkomen van alle vormen van getnduceerde teratogene af

wijkingen ten gevolge van een bestraling tijdens de eerste 

17 weken van de zwangerschap (IC 77a, p 19, par 5 7 ) . 

Mole (Mo 79, Mol 82) wijdt enkele kritische beschouwingen 

aan de tot dusver, o.a. in het UNSCEAR-77 rapport gepubli

ceerde gegevens. Mede op grond van de presentatie van de 

Japanse gegevens door Otake en Schuil (Ot 84) en bevindin

gen van Dobbing en Sands (Do 73) met betrekking tot de ont

wikkeling van de grote hersenen tijdens de zwangerschap, 

komt hij tot de conclusie dat de grootste gevoeligheid van 

het menselijk embryo voor straling ligt in de periode van 8 

tot 15 weken na de conceptie. In deze periode vindt name

lijk de belangrijkste proliferatie van stralingsgevoelige 

neuroblasten in de hersenen plaats en eveneens worden in 

deze periode de meeste gevallen van ernstige mentale retar

datie geïnduceerd. 

Mole ziet dan ook geen reden voor het handhaven van de "10 

day rule". Voorts stelt Mole dat het niet is uitgesloten 

dat de Japanse gegevens leiden tot een overschatting van 

het risico van mentale retardatie omdat er aan het eind van 

de oorlog in Japan een ernstige voedselschaarste bestond. 

Gegevens verkregen met proefdieren hebben aangetoond dat de 

ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel vooral in de la

tere stadia van de zwangerschap gevoelig is voor ondervoe

ding. Ondervoeding zou daarom hebben kunnen bijgedragen aan 

het voorkomen van ernstige mentale retardatie bij in de 

baarmoeder bestraalde overlevenden van Hiroshima en Nagasa

ki. Ook acht Mole, in het licht van radiobiologische in

zichten met betrekking tot spontane celdood tijdens de em

bryonale ontwikkeling, het waarschijnlijk dat zowel in de 

pre-implantatieperiode als in de periode van de organoge-
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nese rekening moet worden gehouden met het bestaan van een 

drempel dosis. Ernstige kritiek heeft Mole op de publikaties 

waarin reeds na een prenatale bestraling van proefdieren 

met 50 mGy effecten van straling zijn beschreven (UN 77, 

p 701, tabel 5 ) . Hij vindt deze gegevens onbetrouwbaar. 

Op grond van de thans beschikbare gegevens en inzichten kan 

worden gesteld dat de risicoschattingen in UNSCEAR-77 en 

ICRP-27 eerder een overschatting dan een onderschatting van 

het risico op misvormingen inhouden. Otake en Schuil (Ot 

84) vinden dat de dosis-effectrelatie, ten aanzien van 

"ernstige mentale retardatie" bij kinderen die in de 8e tot 

en met 15e week na conceptie waren bestraald, niet signifi

cant afwijkt van het lineaire model. Verder zal voor een 

hoge-LET-straling met een hoge RBE rekening moeten worden 

gehouden. Bij een hogeLET-straling wordt het bestaan van 

een drempeldosis minder waarschijnlijk. Straling met een 

hoog dosistempo zal effectiever zijn dan straling met een 

laag dosistempo. 

III.4.5 Periode van foetale groei 

In de periode na de organogenese - bij de mens kan die in 

verband met de ontwikkeling van de grote hersenen geacht 

worden te liggen tussen de 15e week na de conceptie en de 

geboorte - neemt het risico van misvormingen snel af. Ook 

bij bestraling tussen de 16e en 24e week na conceptie wer

den in Japan echter nog enkele gevallen van mentale retar

datie waargenomen. Gegevens van proefdieren tonen aan dat 

in de derde periode een achterblijven in groei als stra

lingseffect relatief belangrijker wordt. Bij Japanners die 

in utero werden blootgesteld aan een dosis groter dan 0,5 

Gy (UN 77, p 690, par 203 noemt 0,25 Gy) bleek op het 17e 

jaar een duidelijk te kleine lichaamsgrootte te bestaan (Wo 

6 7 ) . Het betrof hier overigens een blootstelling in alle 

perioden van de zwangerschap. 

Een ander risico waarmee bij bestraling voor de geboorte 



- 174 -

rekening moet worden gehouden» is dat de kans op inductie 

van leukemieen en tumoren groter is dan bij bestraling na 

de geboorte. UNSCEAR-77 (UN 77, D 4 1 3 , par 308) schat het 

risico op 2 . 1 0 " 2 tot 2 , 5 . 1 0 " 2 G y " 1 . De helft van dit 

risico zou worden bepaald door leukemieen en een kwart door 

tumoren van het centrale zenuwstelsel (zie ook I I I . 2 . 4 . 3 ) . 

III.4.6 Cone I us ies 

Als conclusie kan worden gesteld dat de risicoschattingen 

van het UNSCEAR-77 rapport kunnen worden gehandhaafd, al 

zijn er recente gegevens en inzichten die aanleiding geven 

te veronderstellen dat de schattingen van het risico van 

misvormingen een overschatting inhouden die echter naar het 

zich thans laat aanzien binnen een factor twee valt. Het 

lijkt waarschijnlijk dat de periode van het grootste risico 

niet ligt tussen 8 en 40 dagen maar tussen 8 weken en 15 

weken na de conceptie. Het is de commissie op dit moment 

alleen bekend dat Mole (Mol 82) het op grond van waarnemin

gen niet noodzakelijk acht de "10 day rule" te handhaven. 

Daarom is de commissie van mening dat deze bevindingen 

eerst door meer onderzoekers moeten worden bevestigd alvo

rens zij hierover een aanbeveling zou willen doen. 

Wat de risico's van lage stralingsdoses (50 mGy en lager) 

bij de mens betreft, zijn er weinig directe gegevens be-

sch i kbaar. 

Voorts moet er bedacht worden dat de kans op afwijkingen 

bij de geboorte ook in normale omstandigheden, dus zonder 

dat er van bestraling sprake is, reeds groot is. Afhanke

lijk van de ernst van de afwijking kan deze worden gesteld 

op ei rca 3-10%. 
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I I I.5 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is het effect van ioniserende stralina op 

een aantal organen beschreven. Achtereenvolaens is naqegaan 

de kans op inductie van tumoren en leukemie, de kans op 

sterfte en aandoeningen in het nageslacht ten gevolge van 

genetische schade (stochastische e f f e c t e n ) , de nief-sto-

chastische effecten en de kans op effecten bij prenatale 

bestrali ng. 

Gebruik is gemaakt van gegevens uit de literatuur waarbij 

de rapporten UNSCEAR-77 en -82 en BEIR-80 als uitgangspunt 

hebben gediend (UN 77, ur' 82 en BE 8 0 ) . 

f!- :s order -neer nagegaan met welke dosis-effectrelaties tie 

gevonden \ n.c i dent i es kunnen worden beschreven. Verder is 

onderzocht c' de leeftijd ten tijde van de blootstelling en 

r*p ;;'Xi van invlosd zijn en hoelang de latentie- en risico

perioden zij... De risicogetallen die in ICRP-26 worden ge

noemd, zijn vergeleken met de risicogelallen voor inciden-

tie en sterfte zoals die in de literatuur worden gevonden. 

In tabel 32 is een overzicht gegeven van de incidentiege-

tallen en de sterfter isicogetal 1 en uit de literatuur en de 

sterfterisicogetal len zoals genoemd in ICRP-26. Hierbij 

moet worden aangetekend dat de getallen uit de literatuur 

in het algemeen zowel volwassenen als kinderen betreffen. 

Dit verklaart ten dele de grote snreidinq in de getalswaar

den. De waarden uit ICRP-26 hebben daarentegen betrekking 

op de beroepsbevolking. 

In tabel 33 zijn samengevat de risicogetallen voor ernstige 

genetische aandoeningen in de eerste twee generaties en 

voor aile daaropvolgende generaties te zamen. 

In tabel 34 zijn de drempel doses, zoals gehanteerd in de 

radiotherapie, weergegeven voor de organen die met name in 

ICRP-26 worden genoemd. Ter vergelijking zijn daarnaast ge

plaatst de 40-jaarslimietdoses berekend op grond van de 
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n i e t - s t o c h a s t i s c h e en s t o c h a s t i s c h e j a a r 1 i m i e t d o s e s u i t 

ICRP-26. 

De r i s i c c g e t a l 1 en voor en de e f f e c t e n van p r e n a t a l e be

s t r a l i n g t i j d e n s de v e r s c h i l l e n d e zwange rschapspe r i oden 

z i j n weergegeven i n t a b e l 35 . 

De commiss ie merkt op dat de g e t a l l e n genoemd in de t a b e l 

len in hoofdzaak b e t r e k k i n g hebben op 1 a q e - L E T - s t r a l i n g . 

Verder z i j n de t a b e l l e n een s a m e n v a t t i n q van beschouwingen 

e l d e r s u i t d i t h o o f d s t u k en kunnen n i e t o n a f h a n k e l i j k van 

de t e k s t van d i t h o o f d s t u k worden g e b r u i k t . 

Tabel 32 Risicogetallen voor incidentie en sterfte afgeleid c.q. ontleend aan de literatuur en 
sterfterisicogeta^en zoals genoemd in de ICRP-26 publikatie* 

1iteratuur ICRP-26 

orgaan/weefsel 
incidentie 
( K T G/1) 

sterfterisico 
(KT Gfl) 

sterfterisico 
(KT* Sv"1) 

borstklier 
schildklier 
rood beenmerg 
beenweefsel 
long 
huid 
overige organen 

200- 400 
80- 350 

80- 200*** 
100 

60-80 
4- 12 
10-50 
3-5 

1 
35 

50** 
5 
20 
5 
20 

50 

* De getallen hebben betrekking op lage-LET-straling 
** Het sterfterisico voor vrouwen, voor mannen is dit risico vrijwel 0 
***Externe bestraling 

Tabel 33 Ernstige genetische aandoeningen (exclusief abortussen) b i j het nageslacht van ouders 
die vanaf de conceptie tot aan het einde van de reproductieve periode een qonadendosis 
van 10 manGy ontvingen* 

Literatuur Ie en 2e generatie Evenwicht 

ICRP-26 en -27 (IC 77,IC 77a) 

Oftedal en Searle (Of 81) 

UNSCEAR-82 (UN 82)*** 

100 
40** 

125 

38 -53 

200 
80** 

320 

146 - 161 

* Het betreft hier la .T-straling (lage dositempi) op stamcel spermatogonia en jonge oocyten 
** Het betreft hier aat.^i len die verwacht mogen worden indien de beroepsbevolking vanaf het 18e tot 65e 

levensjaar wordt blootgesteld aan straling. I!i rb i j is rekening gehouden met verschillen in kinderver
wachting bi j de verschillende leeftijdsgroepen (IC 77a) 

***Er is hier aangegeven hoe de door Oftedal en Searle berekende getallen (basis voor de ICRP-berekenin-
gen) zouden ..oeten worden gewijzigd in het licht van de gegevens en risicoberekeninqen in UNSCEAR -82 
(UN 82). 
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Tabel 34 Drempeldoses volgens ICRP-41 (IC 84) en berekende 40-jaars limietdoses op grond van 
de niet-stochastisch jaardosisliniieten van ICRP-26 (IC 77) 

orgaan 40-jaars limietdosis (Sv) drenpeldosis (Gy) 
(ICRP-41) 

orgaan 

stochastisch niet-stochastisch 

drenpeldosis (Gy) 
(ICRP-41) 

gona) testes 
den ) ovaria 
borstklier 

8 
6* 
13 
17 
17 

6 
20 

20 
20 

5-15 
2-3 
60 
2-20** 

ATjicick 

5 
60**** 

45 
>40 

beenmerg 
long 
ooglens 
volw. botooper-
vlak 
schildklier 
overige organen 

8 
6* 
13 
17 
17 

6 
20 

20 
20 

5-15 
2-3 
60 
2-20** 

ATjicick 

5 
60**** 

45 
>40 

* 30-jaarslimiet in verband met de reproductieve periode 
** bij blootstelling van een groot gedeelte van het beenmerg 
*** bij blootstelling van één longkwab 
**** bij blootstel 1 ing aan 10 cm 2 

Tabel 35 Overzicht van de risico's bij prenatale bestraling* 

Fase van de embryonale 
of foetale ontwikke
ling t.o.v.: 
organogenese 

Tijd na 
conceptie 

Op voorgrond 
tredend effect 

Geschatte 
grootte van 
het riL'^o 

Literatuur 

voor 
tijdens 
na 

8d. 
9 - 60 d.** 

> 15 w.** 

afstoting vrucht 
misvorming 
groeirermiing 

1 Gy"1 

0,5 Gy"1*** 
bij de mens 
waargenomen 
na doses van 
> 0,5 Gy 

UN 77, p 667,par 65 
UN 77, p 798,par 340 
UN 77, p 690,par 203 

* De gegevens hebben betrekking op lage-LET-straling met den hoog dosistempo. Naast de in de tabel ge
presenteerde risico's is er na de geboorte een verhoogd risico voor de ontwikkeling van leukemieën en 
turoren. Er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent verschillen in grootte van dit risico bij bestra
ling in verschillende perioden van de embryonale of foetale ontwikkeling. Het risico wordt geschat op 
2 tot 2.5.10-2 Gy-Voor leukeniieen en timoren samen (UN 77, p 413, par 308). 

** In de periode tussen 60 dagen en 15 veken zijn beide effecten mogelijk. 
***Recente gegevens wijzen erop dat de grootste gevoeligheid bij de mens ligt in de periode van de ont

wikkeling van de grote hersenen. Deze ontwikkeling heeft plaats van de 8e tot 15e week na de conceptie 
(Mol 82). UNSCEAR (UN 77, p 6fll,par 144) kant tot een schatting van mentale retardatie gepaard met 
microcephalie van 0,1 G y 1 . De in de tabel vermelde waarde van 0,5 G y 1 heeft betrekking op alle mis
vormingen samen, geëxtrapoleerd uit gegevens verkregen met proefdieren. 
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IV TOETSING VAN DE RISICOFACTOREN ALS GEGEVEN IN ICRP-26 

IV.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de in ICRP-26 gehanteer

de risicofactoren wetenschappelijk worden ondersteund door 

de gegevens die zijn verzameld in hoofdstuk III. 

Daaraan voorafgaand wordt besproken de grootte van de indi

viduele stralingsbelasting waaraan leden van de bevolking 

en radiologische werkers in Nederland blootstaan en de 

bronnen die deze belasting veroorzaken. Dit om te verifië

ren of de ICRP-26-aanbevelingen toepasbaar zijn op het in

dividuele effectieve dosisequivalent in ons land. 

Voorts wordt aandacht besteed aan de verschillen in effec

ten van hoge-LET-straling en 1age-LET-straling, aangezien 

de ICRP haar risicoschattingen voornamelijk op effecten van 

1age-LET-straling baseert. 

Tenslotte worden de risicoschattingen van dit advies met 

die van UNSCEAR-77 en ICRP-26 vergeleken. Achtereenvolgens 

komen de risico's voor stochastische en niet-stochastische 

effecten aan de orde; genetische effecten en effecten na 

prenatale bestraling worden apart behandeld. 

De commissie heeft haar gegevens over ioniserende stra

lingsbronnen en risico's voor de mens grotendeels ontleend 

aan de rapporten UNSCEAR-77, UNSCEAR-82 en BE1R-80. Omdat 

de careinogenese in UNSCEAR-82 niet wordt behandeld wegens 

de nog niet voltooide herziening van de raming van de bij

dragen van de neutronen- en gammadoses in Hiroshima en 

Nagasaki, is over dit onderwerp naast de UNSCEAR-77 en 

BEIR-80rapporten ook recentere literatuur geraadpleegd. 

Op grond van de gegevens uit deze literatuurbronnen, komt 

de commissie in dit rapport tot een traject van risico

schattingen per orgaan. Tevens worden de risicoschattingen 
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speciaal voor lage doses 1aqe-LET-straling voor volwassenen 

gegeven, aangezien ook de I CR P haar aanbevelingen hierop 

baseert. 

UNSCEAR-77 en -82 geven eveneens een traject van risico

schattingen per orgaan, verkregen uit de tot respectieve

lijk ongeveer 1975 en 1980 beschikbare literatuur. UNSCEAR 

geeft tevens aan wat volgens haar de meest waarschijnlijke 

waarde i s. 

ICRP-26 kiest uit de haar beschikbare gegevens (tot onge

veer 1977) risicofactoren. Hieruit berekent zij vervolgens 

weegfactoren per orgaan. 

IV.2 STRALINGSBELASTING VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING EN DE 

RADIOLOGISCHE WERKERS 

Het totale individuele effectieve dosisequivalent in Neder

land ten gevolge van alle stralingsbronnen bedraagt voor 

leden van de bevolking gemiddeld 2 mSv per jaar. Voor de 

radiologische werkers komt daar gemiddeld 1 mSv per jaar 

bij. Van de totale dosis van ongeveer 2 mSv is het aandeel 

ten gevolge van natuurlijke stralinqsbronnen 1,5 mSv, ter

wijl 0,4 mSv het gevolg is van medische toepassingen. Deze 

getallen verschillen niet wezenlijk van gegevens uit andere 

geïndustrialiseerde landen (tabel 1 1 ) . 

Uit het voorgaande blijkt dat de ICRP-aanbevelingen betrek

king hebben op de doses zoals die jaarlijks in Nederland 

worden ontvangen door leden van de bevolking en door radio

logische werkers. 

IV.3 HOGE- EN LAGE-LET-STRAL ING 

Van hoge-LET alfastraling zijn bij de mens vrijwel uitslui

tend effecten in de longen en in beenweefsel geconsta

teerd. Het is nog moeilijk om deze effecten goed te inter

preteren. Aan de eerder uitgevoerde analyses van effecten 
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van de atoombomaanval len is door de, nog niet voltooide, 

herziening van de dosisschattingen de basis ontnomen. Daar

naast zijn gegevens uit de experimentele radiobiologie be

schikbaar. Het blijkt dat hoge- en 1age-LET-stra!ing ver

schillen wat betreft de biologische effectiviteit per een

heid van geabsorbeerde dosis, de kwaliteitsfactor en de 

vorm van de dosis-effectrelaties. 

Het is daarom van belang erop te wijzen dat de in ICRP-26 

gepresenteerde risicofactoren voor het grootste gedeelte 

betrekking hebben op de effecten veroorzaakt door lage-LET-

straling (IC 77, par 28 en 29). 

Om een goede vergelijking tussen ICRP-26, UNSCEAR-77 en dit 

rapport mogelijk te maken, worden in verband met het boven

staande hierna de risicogetal 1 en betreffende 1age-LET-stra-

ling gegeven. Indien schattingen zijn uitgevoerd van risi

co's van lage doses, zijn deze apart vermeld. 

Voor een aantal organen is onbekend hoe de dosis-effectre

latie het beste kan worden beschreven. Bij extrapolatie van 

hoge naar lage doses kan worden uitgegaan van een kwadrati

sche, een lineaire of een lineair-kwadratische dosis-effect 

relatie. De op verschillende wijzen geëxtrapoleerde risico

getallen voor lage doses kunnen daardoor een factor 2 3 3 

versch i11 en. 
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IV.4 TOETSING RISICOFACTOREN 

IV.4.1 STOCHASTISCHE EFFECTEN 

IV.4.1.1 Dit rapport 

Uit de geraadpleegde literatuur heeft de commissie de risi 

cogetallen voor extra tumorincidentie afgeleid (tabel 36) 

In de tweede kolom van tabel 36 staan de incidenties ver 

meld. Daarnaast zijn de tumorincidenties van volwassene 

ten gevolge van 1age-LET-straling gegeven. In de vierde ko 

lom wordt een indicatie gegeven van de huidige letalitei 

in Nederland voor de verschillende soorten tumoren om daar 

mee uit de incidenties de sterfterisicogetal 1 en zoals ver 

meld in de vijfde kolom voor Nederland te kunnen berekenen 

IV.4.1.2 UNSCEAR-77 

In tabel 37 worden incidentiegegevens en sterfter isico 

schattingen van UNSCEAR-77 vermeld. Daarnaast worden de ar 

gumenten gegeven, op grond waarvan UNSCEAR deze schattinge 

maakt. Tevens worden de redenen genoemd waarom UNSCEAR ui 

het traject van getallen een bepaalde sterf terisicoschat 

ting verkiest en wordt de conclusie vermeld die UNSCEAR-7 

uiteindelijk trekt. 
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Tabel 36 De extra tumorincidentie in het algemeen en voor volwassenen bij lage-LET-
straling en lage doses; de veronderstelde letaliteit in Nederland en het ge
schatte sterfterisico in Nederland voor volwassenen ten gevolge van lage do
ses lage-LET-straling 

orgaan/weefsel 

Extra tumorincidentie Geschatte le ta l i 
te i t b)in procen
ten van de inciden 
t ie in Nederland 
voor volwassenen 

(%) 

Geschat sterf
te risico voor 
volwassenen in 
Nederland, lage-
LET-straling, 
lage doses 

(ïo-V1) 

orgaan/weefsel Al gateen3) 

(ïo-V1) 

Voor volwassenen, 
lage LET-straling 
lage doses 

(ïcrV1) 

Geschatte le ta l i 
te i t b)in procen
ten van de inciden 
t ie in Nederland 
voor volwassenen 

(%) 

Geschat sterf
te risico voor 
volwassenen in 
Nederland, lage-
LET-straling, 
lage doses 

(ïo-V1) 
Vrouwelijke 
borstklier 

Schildklier 

Rood beenmerg 
en lyiphoid w. 

uGGrWcciSSI 

Long 

Huid 

Rest lichaam 

400 

20-150 

11-85 

3-850^) 

10-65d) 

1 

65-110 

200-400 

80 

10-50 

3-5 

18-65 d) 

1 

35 

40 

<5 

65 

minimaal 90 

vrijwel 100 

melanoma 40 
rest 0 

gemiddeld 75f) 

80-160 

<4 

6,5-32,5 

3-5 

18-65d) 

o6) 

0 

30 
a) Betreft de risicofactoren van alle soorten straling voor zowel volwassenen als kinderen. 
b) Zie de desbetreffende paragrafen in Hoofdstuk III. 
c) Betreft alfastraling voor een dosis van lGy=20Sv.^ 
d) Voor de long wordt het risico uitgedrukt in lO^Sv"1 (zie III.2.6.8) omdat deze waarde 

vanuit het risico per WLM kan worden berekend. 
e) Er zijn geen risicoschattingen van door ioniserende straling geïnduceerde melancmen bekend. 
f) Schatting, verkregen uit Cancer Patient Survival (Ca 83). 
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Tabel 37 Extra tumor incidentie, sterfterisicoqetallen, commentaar op die getallen en de u i t 
eindelijke conclusie van UNSCEAR-77 over de sterfterisicoqetallen voor lage doses, 
lage-LET-straling 

Orgaan/ 
weefsel 

Extra tumor 
incidentie 

(ïo-V1) 

Sterfte-
risico 

(ïo-V1) 

Comrentaren op de sterfterisicoqetal len Conclusie van 
UNSCEW-77 over 
lage doses, 
laqe-LET-stralinq 

(ïo-V1) 
Vr. borst-
klier 

Schildklier 

Rood 
beenmerg 

Beenweefsel 

Longen 

Huid 

Rest van 
lichaam, 
totaal 

50-200 

50-150 

20-50 

2- 5 

25-50 

geen 
schatting 
65-110 

10-60 

5-15 

20-50 

2- 5 

25- 50 

"laag" 

65-110 

Japanse gegevens worden niet rele
vant voor Westerse vrouwen geacht 
Mortal i tei t / Incident ie H en~N 0,25 
Overige gemiddeld 0,30 
Incid. geldt voor 25 j r . volgperiode 
Mortal. / Incid. 0,03 
Sterfterisico geldt voor levenslange 
volgperiode 
Japanse gegevens worden genegeerd. 
Risico's gelden voor 1 Gy. Voor 
enkele cGy waarschijnli jk veel lager 
r i s ico . Hoge waarde geldt voor 
al fastral ing (hoge-LET) en voor 
hoofdschiirmsl bestraling van kinde
ren (gem. 0,3 Gy). Lage-LET-straling 
heeft als maximale waarde SO.lCT^Gy"1 

Geldt voor enkele t o t 15 cGy. 
Kwadratische dosis-effectrelatie is 
het meest aannemelijk. 
Voor volwassenen z i j n deze waarden 
ongeveer 30% lager. 
Geldt wrsch. ook voor al fastral ing 
Geldt voor ouder dan 35 jaar, daar
onder lager. 
Voor lage-LET-straling moet voor ouder 
dan 35 jaar de hogere waarde worden 
genomen. 

Voor lage-LET-straling, lage closes 
waarschijnlijk een overschatting 

50 

10 

15-25 

Aanzienlijk 
laqer dan 

* 2-5 

lager dan 
65-110 

TOTAAL 250* 
(127-290) 

Geldt voor enkele Gy'srde rat io a l le t u 
moren/leukemie is circa 5. Voor lage do
sis lage-LET-straling zou dezelfde rat io 
kunnen gelden: (15-25) * 5=100 

100** 

* UN 77, p 414, par 317. 
* * UN 77, p 414, par 318. 
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IV.4.1.3 ICRP-26 

ICRP-26 hanteert de in tabel 38 vermelde sterfter isicofac

toren voor lage doses (<50 mSv) straling. 

In ICRP-26 worden de sterfterisicofactoren voor stochasti

sche effecten uitgedrukt per eenheid van dosisequivalent 

(Sv). Voor 1age-LET-straling kan dit dosisequivalent gelijk 

worden gesteld aan de geabsorbeerde dosis, uitgedrukt in 

Gy. 

Tabel 38 Sterfterisicogetallen voor verschillende organen 
volgens ICRP-26 

Orgaan/weefsel Sterf teri s icogetal 
(10- 4 S v " 1 ) * 

Sterf teri s icogetal 
(10- 4 S v " 1 ) * 

vrouwelijke borstklier 50 
mannelijke borstklier verwaarloosbaar 
schildk1i er 5 
rood beenmerg 20 
beenweefsel 5 
long 20 
huid ( 1 ) * * 
rest van het 1i chaam 50 

Totaal vrouwen 150 \ 
125 

Tjtaal mannen 100 / 

Voor 1 ajje-LET-stral i ng kan dit gelijk worden gesteld 
aan lO-^Gy" 1 

Aanbeveling van de ICRP in 1978 in Stockholm (IC 78) 

In ICRP-26 wordt niet duidelijk aangegeven waarom de boven

genoemde waarden zijn gekozen. Wel blijkt uit par. 29 van 

dit ICRP-rapport dat rekening is gehouden met een mogelijke 

overschatting van de risico's wanneer de risicofactoren 

worden gebaseerd op gegevens over effecten die zijn veroor

zaakt door hoge doses met een hoog dosistempo. 
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IV . 4.1.4 Vergelijking tussen de risicofactoren van dit rap

port, UNSCEAR-77 en ICRP-26 

In deze paragraaf wordt de vraag behandeld of de hierboven 

vermelde risicofactoren (tabel 38) in overeenstemming zijn 

met de risicoschattingen van UNSCEAR-77 en van dit advies. 

Achtereenvolgens zullen de vrouwelijke borstklier, de 

schildklier, het rode beenmerg, het beenweefsel, de longen, 

de huid en het totaal van de rest van het lichaam aan de 

orde komen. 

De vrouwelijke borstklier is het enige orgaan waarvan de 

docr ICRP-26 gekozen risicofactor ( 5 0 . 1 0 " 4 G y " 2 ) lager is 

dan de waarden die in de literatuur worden gevonden. 

UNSCEAR-77 geeft aan dat de waarde 10.10"1* G y " l alleen 

geldt voor de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki. Voor 

alle andere blootgestelde groepen wordt de waarde 60.10" 1* 
ï 4 1 

Gy" aangegeven. De risicoschatting 50.10" .Gy" verschilt 

niet van de schatting 60.lO'^Gy" x, zoals door UNSCEAR-77 

wordt gehanteerd. In dit rapport daarentegen komt de com

missie tot sterf ter i s icoschatt ingen van 80.10" ** tot 

160.10-^ G y " 1 . 

Sinds ICRP-26 en UNSCEAR-77 zijn echter nog andere publika-

ties over borstk 1 ierbestralingen verschenen. Deze b e s c h r i j 

ven onderzoekingen met langere volgperioden. Bovendien be

treffen de meeste van deze onderzoekingen de stralingsef

fecten van 1age-LET-straling met lage dosistempi. De gege

vens van deze onderzoeken zijn dus veel meer relevant voor 

de risicoschattingen van radiologische werkers dan bij 

voorbeeld de gegevens over de overlevenden van Hiroshima en 

Nagasaki . 

Het geconstateerde verschil verdient echter wel de aandacht 

aangezien de natuurlijke incidentie van borstk1 ierkanker in 

Nederland in vergelijking met andere landen hoog is en 

juist voor de borstklier het hanteren van het relatieve ri

sicomodel (d.w.z. bij een hogere natuurlijke incidentie is 
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een groter aantal door ioniserende straling getnduceerde 

tumoren per eenheid van dosis te verwachten) aanbeveling 

verdient. Daarbij komt dat zeker in het geval van borst-

k1 iertumoren, ook bij geslaagde therapie, rekening moet 

worden gehouden met de consequenties voor de kwaliteit van 

het verdere leven van de personen. 

ICRP-26 (IC 77) gaat ervan uit dat voor de schattingen van 

het gemiddelde beroepsrisico het risico voor de borstklier 

over mannen en vrouwen gemiddeld mag worden. Indien echter 

voor (een groep) vrouwen de waarde 25 zou worden aangeno

men, betekent dit een onderschatting van het risico. 

Het was beter geweest indien de ICRP duidelijk had aangege

ven dat in dergelijke gevallen de waarde 50 moet worden ge

hanteerd . 

Ofschoon de commissie dit niet tot haar taak rekent, heeft 

zij toch gemeend in dit speciale geval enige aandacht te 

moeten besteden aan de maatschappelijke consequenties van 

dit hogere risicogetal. 

Hoewel eenzelfde effectief dosisequivalent een 1,5 keer zo 

hoog risico voor vrouwen inhoudt als voor mannen (Be 8 4 ) , 

ziet de commissie gezien het stralingsniveau in Nederland 

voor leden van de bevolking en voor werkers, geen reden om 

te adviseren de bestaande normen bij te stellen of om spe

ciale normen voor de vrouwelijke beroepsbevolking in te 

stellen: 

Bij e?n sterf ter i s i coget al van gemiddeld 120.10"1* Gy" * zou 

de weegfactor voor (een groep) vrouwen ongeveer 0,5 in 

plaats van 0,3 zijn. Stel het onwaarschijnlijke geval dat 

het effectieve dosisequivalent van 1 mSv dat een radiolo

gisch werker in Nederland gemiddeld jaarlijks meer ontvangt 

dan een lid van de bevolking, uitsluitend het gevolg is van 

borstk1ierbestraling(en). Dit zou betekenen dat, indien de 

weegfactor 0,5, die uit de risicoschattingen van dit rap

port kan worden afgeleid, wordt gehanteerd, het effectief 

dosisequivalent voor vrouwelijke radiologische werkers niet 

1 maar 1,7 mSv zou zijn. 
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Zelfs in het onwaarschijnlijke, extreme geval dat de extra 

dosis voor vrouwelijke werkers volledig in de borstklier 

wordt geabsorbeerd, zijn de consequenties van de hogere ri

sicoschatting dus gering. 

Aangezien de medisch toepassingen een relatief grote bron 

van ioniserende staling zijn, is ook de invloed van een ho

gere risicofactor op de stralingsrisico's van medisch on

derzoek bekeken, met name ten gevolge van bevolkingsonder

zoek naar borstk1ierkanker met behulp van mammografie. On

langs zijn schattingen gemaakt van de stralingsrisico's 

van dit onderzoek (Zu 8 4 ) . Hierbij is men uitgegaan van een 

groep vrouwen die gedurende 40 jaar (van het 35e tot 75e 

jaar) mammografisch onderzoek ondfrgaan, waarbij zij een 

geabsorbeerde orgaandosis van 1 mGy per jaar ontvangen. 

Voorts heeft Zuur een incidentierisicofactor van 2 0 . 1 0 " 6 

mGy" voor het absolute- en 0,042% van het natuurlijk voor

komen per mGy voor het relatieve risicomodel gehanteerd. 

Bij deze berekeningen* komt men tot een extra aantal borst-

kliertumoren voor deze groep vrouwen van ongeveer 1 procent 

van de natuurlijke incidentie in de beoogde 40 jaar, die 

ruim 85 000 per 1 0 6 vrouwen bedraagt. 

Ook wat deze stralingsbron betreft is dus de consequentie 

van de hogere incidentie risicofactor van 3 0 . 1 0 " 6 m G y " 1 ge

ring, namelijk 1,5 in plaats van 1 procent tegenover de 

door sommigen uitgesproken verwachting dat dankzij het be

volkingsonderzoek ongeveer 40 a 50 % van de vrouwen die 

thans aan borstkanker overlijden, zouden kunnen worden 

genezen (Ge 8 4 ) . 

* Bij een minimale latentietijd van 10 jaar en een gemid
deld leeftijd van overli den van 75 jaar hebben alleen de 
doses invloed die ontvangen worden in de eerste 30 jaar. 
Absoluut risicomodel: 30 i o n d e r z o e k e n ) x 1,0 mGy (dosis
jaar onderzoek) x 20.10" (risico per mGy) = 600 extra 
borstk1 iertumoren per 10 vrouwen 
Relatief risicomodel: 30 x 0,042% x 1,0 mGy = 1080 extra 
borstk 1 iertumoren per 1 0 6 vrouwen 
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De commissie concludeert uit deze informatie dat de op

schudding die een tiental jaren geleden in de VS ontstond 

naar aanleiding van stralingsrisicogetallen ten gevolge ven 

mammografie, thans door de sterk verbeterde techniek volko

men ongegrond is. 

Het in ICRP-26 gehanteerde sterfterisicogetal (5.lO'^Gy" 1) 

voor de schildklier is vrijwel gelijk aan de waarde uit dit 

rapport (< 4.10"**6y ) . Aangetekend moet worden dat de in-

cidentie van schildkliertumoren vele malen groter is dan de 

mortaliteit en dat de behandeling vaak langdurige conse

quenties voor de patient inhoudt. Op grond van de informa

tie in dit rapport (tabel 36) is de keuze van de waarde van 

de ICRP is naar de mening van de commissie gerechtvaardigd. 

Ook wat betreft het rode beenmerg valt het risicogetal van 

ICRP-26 [ZOAO'^Qy'1) binnen het traject van dit rapport 

(6,5.10_1* tot 32,5.10" l*Gy" 1). In tabel 36 zijn uitsluitend 

de risicogetallen uit de literatuur die op volwassenen be

trekking hebben vermeld, aangezien ICRP haar getallen ba

seert op de risico's voor de beroepsbevolking. Voor kinde

ren en kinderen in utero liggen de waarden vele malen hoger 

namelijk respectievelijk 85.10*1* en 300.10"1* Gy" 1 (zie 

III.2.4.6). 

Voor het beenweefsel is het bij hoge-LET-stral ing van be

lang dat de dosis-effectrelaties verder worden onderzocht. 

Bij een kwadratische extrapolatie van de gegevens van hoge-

LET-straling komt men tot 0,45.IC"1* 3 4,2.10-l*Sv~l bij een 

dosisequivalent van 5 tot 50 mSv (d.w.z. 9.10"1* a 850.10"1* 

Gy" bij een dosis van 1 tot 0,1 Gy geprotraheerde alfa-

strali ng. 
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Voor 1age-LET-straling lijkt bij het lineaire model de fac

tor B - K T ^ G y - 1 van de ICRP goed gekozen. 

Voor de longen wordt in dit rapport evenals in ICRP-26 het 

risico, uitgedrukt in WLM, omgerekend naar het risico per 

Sv (zie 1.5). Er moet namelijk onderscheid worden gemaakt 

tussen hoge-LET-straling met een hoog relatier biologisch 

effect (alfadeeltjes, met een kwaliteitsfactor 20) en foto

nen. In dit advies wordt wat betreft 1age-LET-straling voor 

werkers een sterf teris ico van 18.10* *• tot 65.10"1* Sv" 1, 

maar voor de bevolking van 10.10" Sv" aangegeven. Voor 

alfastraling zijn de waarden respectievelijk 10.10"1* tot 

32.ÏO*1* Sv" 1 en 10.10-" Sv" 1. Aangezien ICRP-26 alleen de 

risico's voor werkers (20.10-,*$v" 1 ) beschouwt komen de 

waarden redelijk overeen. Voor de bevolking zou de waarde 

van de ICRP een overschatting met een factor twee zijn. 

UNSCEAR-77 geeft geen schattingen van risicofactoren voor 

de huid als apart orgaan. Ook ICRP-26 gaat alleen uit van 

niet-stochastische effecten en limieten. In 1978 echter 

heeft de ICRP (IC 78) voor zachte bètastraling een sterfte-

risicogetal gepubliceerd van 1.10*1* Sv" 1 voor de gemiddelde 

dosis over het gehele huidoppervlak. Deze waarde zou voor 

1age-LET-straling goed overeen komen met het risicogetal 

uit dit advies (1.10*1* tot maximaal S.lO'^Sv" 1) in de ver

onderstelling dat 1% van de huidtumoren letaal is. De com

missie gaat echter van een 1 et ali te i t voor huidtumoren van 

0% uit, aangezien er geen stra I ingsqeinduceerde melanomen 

bekend zijn. 

Dit rapport komt een sterf ter isicoschatting voor de "overi

ge organen" van aO.lO'^Gy- 1, terwijl UNSCEAR concludeert 

dat het in ieder geval lager is dan 65.10" ** tot 110.10" u 

G y - 1 , De ICRP-waarde van SO.lO'^Gy" 1 komt dus goed met deze 

schattingen overeen. 
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IV.4.2 NIET-STOCHASTISCHE EFFECTEN 

In tabel 29 zijn de in ICRP-41 (IC 84) aanbevolen drempel-

doses opgenomen ter vergelijking met de 40-jaars dosisli

mieten voor niet-stochastische effecten zoals deze berekend 

kunnen worden uit de jaardosislimieten van ICRP-26. 

De drempeldosis is de dosis waarbij bij minder dan 1 - 5 % 

van de patiënten schadelijke bijeffecten te verwachten 

zijn. De tolerantiedosis, dat is de dosis waarbij geen 

bij-effecten te verwachten zijn, ligt ongeveer 10% lager. 

De lage klinische drempeldoses voor gonaden, rood beenmerg 

en ooglens zoals in tabel 29 vermeld, hebben in het alge

meen betrekking op één of enkele blootstellingen en zijn 

voor de stralingshygiëne niet van belang. 

De 40-jaars limietwaarden berekend met de ICRP-26 dosisli

mieten zijn in het algemeen lager dan de klinische drempel

doses, die gelden voor een bestralingsschema dat zich uit

strekt over een of twee maanden. Bij een blootstelling over 

langere perioden met lagere doses per fractie zal de drem

peldosis en daarmee de tolerantiedosis toenemen door her

stel van geinduceerde schade door celrepopulat ie en, in 

sommige organen, door een herstelmechanisme dat in de ra

diobiologische literatuur met "slow repair" wordt aange

duid. 

Verder moet worden opgemerkt dat bestraling met de jaarli-

mietdosis van uitsluitend één orgaan jaar in jaar uit gedu

rende de werkzame periode, niet goed denkbaar is. 

Gelet op deze factoren is de commissie van mening dat de 

jaarlimietdoses ter vermijding van niet-stochastische ef

fecten zoals door ICRP-26 zijn voorgesteld, realistisch 

zijn en dat de ICRP in geen geval de niet-stochastische ef

fecten heeft onderschat. 
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IV.4.3. GENETISCHE EFFECTEN 

De genetische effecten door ioniserende straling zijn be

knopt samengevat in tabel 39. 

Tabel 39 Schatting van het aantal gevallen* van ernstige 
aandoeningen bij het nageslacht (exclusief abor
tussen) van ouders die in totaal met 101* manSv 
zijn bestraald (naar tabel 28), volgens de 
ICRP-taakgroep, UNSCEAR-82 en dit advies. 

ICRP-taakgroep 
(Oftedal en Searle) 

UNSCEAR-82 en 
dit advies 

per 10 manSv per 10 manSv 

evenwicht 
320 

Ie en 2e qeneratie 
125 

evenwicht 
146 - 161 

Ie en 2e generatie 
38 - 53 

* per miljoen levend geborenen. 

Uit de getallen van tabel 39 blijkt dat de gegevens van de 

recente literatuur (vrijwel compleet samengevat in UNSCEAR-

82) over genetische effecten van straling wijzen op lagere 

risico's dan zijn berekend door de ICRP-taakgroep (verwoord 

door Oftedal en Searle (Of 80)). ICRP-26 heeft de getallen 

van deze taakgroep sterk naar beneden afgerond. Des ondanks 

kan in het licht van meer recente gegevens, worden gecon

cludeerd dat de ICRP de genetische stralingsschade toch nog 

heeft overschat, zij het met niet meer dan een factor twee. 
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IV.4.4 EFFECTEN VAN PRENATALE BESTRALIN6 

De effecten van prenatale bestraling worden kort samengevat 

in tabel 40. 

Tabel 40 Beknopt overzicht van de risico's bij prenatale 
bestraling (naar tabel 35) 

Tijd van bestraling 
(na conceptie) 

Op voorgrond tredend 
effect 

Geschatte grootte 
van het risico 

tot 8 dagen 
9 - 6 0 dagen * 
na 35 weken * 

afstoting vrucht 
misvormingen 
groei remming 

1 Gy*1** 
0,5 Gy"1** 
bij mens waarge
nomen bij doses 
van meer dan 
0,5 Gy 

* In de periode tussen 60 dagen en 15 weken zijn beide 
effecten mogelijk. 

** Dit betekent 100X per Gy of 50% per Gy (of 1* respectie-
velijk 0,5% per rad) 

Uit deze getallen kan worden geconcludeerd dat groei remming 

van kinderen op kan treden na doses van meer dan 0,5 Gy. 

Het risico 0,5 Gy" voor misvormingen heeft betrekking op 

alle soorten misvormingen bij bestraalde proefdieren. Voor 

de mens komen Otake en Schuil (Ot 84) tot een schatting van 

het risico voor mentale retardatie gepaard met microcepha-

1 ie van 0,4 Gy" 1. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat volgens recente ge

gevens en inzichten de cijfers uit UNSCEAR-77 in enige mate 

een overschatting inhouden. 

Voorts lijkt het waarschijnlijk dat de periode van het 

grootste risico niet ligt tussen de 8 en 40 dagen, maar 

tussen de 8 weken en 15 weken na conceptie. Deze bevinding 

moet echter worden bevestigd door meer onderzoeksresultaten 

alvorens de commissie een aanbeveling zou willen doen om de 

"10 day rule" af te schaffen. 
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HOOFDSTUK V 

SLOTBESCHOUWING 

De commissie heeft zich er van overtuigd dat de gemiddelde 

dosis waaraan de Nederlandse bevolking dan wel de radiolo

gische werkers in Nederland worden blootgesteld, vallen in 

de dosis-trajecten waarvoor de ICRP risicofactoren heeft 

genoemd. Het is de commissie verder gebleken dat de meeste 

van deze risicofactoren goed in overeenstemming zijn met 

gegevens die in de literatuur worden gevonden. Hierop moe

ten echter een paar uitzonderingen worden gemaakt. 

In de eerste plaats zijn uit de meest recente literatuur 

lagere risico's voor genetische effecten en voor effecten 

na prenatale bestraling af te leiden, dan zoudei volgen uit 

de dorr UNSCEAR en ICRP aangegeven risicofactoren. Naar het 

zich thans laat aanzien verschillen die lagere risicofacto

ren minder dan een factor twee van de oude, zodat er naar 

de mening van de commissie onvoldoende aanleiding is de be

treffende Euratom-norm te verruimen. 

In de tweede plaats is het risico voor de vrouwelijke 

borstklier in de Nederlandse situatie naar de mening van de 

commissie twee l drie keer zo groot als het in ICRP-26 op

gegeven risico. De commissie heeft zich beraden over de mo

gelijke gevolgen van deze onderschatting voor het stra

lingshygiënist beleid in Nederland. Zoals in IV.4.1.4 uit

voerig wordt toegelicht, meent de commissie dat het waar

schijnlijk hogere risico voor één orgaan in de praktijk 
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geen grote gevolgen heeft, zodat de commissie niet tot de 

aanbeveling komt de in de Wet genoemde dosislimiet voor de 

vrouwelijke borst voor radiologische werkers of voor wille

keurige leden van de bevolking te herzien. 

Namens de commissie, 

De Secretaris, 

C Zuur, arts 

De Voorzitter, 

dr OBTh Aten 
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