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SAMENVATTING 

De veiligheid bij het werk in radionuclidenlaboratoria 

hangt samen met de aard en de hoeveelheid van de radioac

tieve stoffen die in die laboratoria worden toeoepast. In 

dit advies worden richtwaarden aanbevolen voor de hoeveel

heid radioactief materiaal die ten hoogste in een werkruim

te kan worden toegepast. Bij het vaststellen van deze 

richtwaarden is uitgegaan van een gemiddelde stralingsbe

lasting van de betrokken werkers overeenkomend met 10% 

van de dosislimiet die voor leden van de betrokken groep 

door de International Commission on Radiological Protection 

(ICRP) is aanbevolen. 

De richtwaarde die volgt uit de noodzakelijke beperking van 

de uitwendige bestraling van de betrokken werkers wordt 

gegeven als een veelvoud van een zogenoemde standaardacti

viteit van de toegepaste radionuclide. Een bron met deze 

standaardactiviteit geeft zonder afscherming een dosisequi-

valenttempo van 1 tiSv/h op 1 m afstand van de bron. De 

grootte van de vermenigvuldigingsfactor wordt bepaald door 

de waarden v^n drie parameters die de werksituatie karakte

riseren, te weten parameters voor de werkafstand, de mate 

van afscherming en de blootstellingstijd. 

De richtwaarde die volgt uit de noodzakelijke beperkinq van 

de inwendige bestraling als gevolg van de inhalatie van ra

dioactief materiaal door de betrokken werkers, wordt gege

ven als een veelvoud van d. door de ICRP gedefinieerde 

"Annual Limit on Intake" (ALI) van het toegepaste radionu

clide. De grootte van de vermenigvuldigingsfactor wordt 

hier bepaald door de waarden van drie parameters die het 

inhalatierisico karakteriseren, te weten parameters voor 

het verspreidingsrisico bij de toepcssing, de mate van 

ruimteventi1 at ie en de toegepaste lokale venti1atievoorzie-

ning. 



- 10 -

De kleinste van de beide richtwaarden is bepalend voor hoe

veelheid activiteit die, gegeven de werksituatie, kan wor

den toegepast. 

Tevens worden in dit rapport normen aanbevolen voor het be

perken van de lozing van radioactieve stoffen vanuit ra-

dionuclidenlaboratoria via het afvalwater en de ventila-

tielucht. Bij het vartstellen van deze normen is uitgegaan 

van een stralingsbelasting voor de leden van een kritieke 

groep uit de bevolking overeenkomend met IX van de door de 

ICRP aanbevolen dosislimiet voor leden van de bevolking. 

Voor de maximale lozing van radioactiviteit in afvalwater 

wordt als richtwaarde 100 ALI per werkruimte per jaar 

aanbevolen. Hierin is ALI de "Annual Limit on Intake" voor 

ingestie van de geloosde radionuclide. 

Voor de maximale lozing in lucht wordt als richtwaarde 300 

ALI per werkruimte per jaar aanbevolen. Hierin is ALI de 

"Annual Limit on Intake" voor inhalatie van de geloosde ra-

di onucli de. 

Op grond van deze richtwaarden worden aanbevelingen gedaan 

voor een indeling van radionuclidenlaborator<a. Voorcesteld 

wordt de bestaande indeling in A-, B-, C- en D-laboratoria 

t» handhaven. 

De eisen te stellen aan de zogenoemde A-l aboratoria worden 

zo specifiek voor de desbetreffende toepassingen van radio

actief materiaal geacht, dat daaromtrent geen algemene aan

bevelingen worden gedaan. 

De aanbevolen richtwaarden werken door in de inrichtingsei

sen voor B-, C- en D-laboratoria. Dit betekent onder meer 

dat werkruimten in B-l aboratori a 10 tot 20 maal per uur 
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dienen te worden ververst, in C-laboratoria een tot enkele 

malen per uur, terwijl in D-laboratoria geen bijzondere ei

sen aan de ruimteventilatie worden gesteld. Aan zuurkasten 

in B-laboratoria dienen hoge eisen te worden gesteld wat 

betreft het luchtstromingsprofiel. Bij een C-laboratorium 

is een zuurkast met een snelheid in de werkopening van ca 

0,5 m/s voldoende. 

In B-laboratoria dienen voorzieningen te zijn aangebracht 

om de lozing van gaï- en stofvormige radioactiviteit te be

perken. In dit rapport wordt uitgegaan van een vangstrende-

ment van fiItervoorzieningen van tenminste 90%. Voor C- en 

0-1aboratoria worden geen speciale voorzieningen aanbevo-

1 en. 

In B-laborator ia dienen tanks voor de opvang van het afval

water aanwezig te zijn. Dit afvalwater mag slechts op ge

controleerde wijze worden geloosd. V O O F C-laboratoria zijn 

geen voorzieningen voor de opvang van afvalwater nodig in

dien men een goed systeem van inzameling van radioactieve-

afval vloeistoffen hanteert. Voor D-laboratoria zijn geen 

speciale voorzieningen vereist. 

In bijlagen verstrekt het advies gedetailleerde gegevens 

over de wegen waarlangs geloosde radionucliden woeden ge

transporteerd en aanleiding kunnen geven tot bestraling van 

leden van de bevolking. 
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SUMMARY 

Safe working conditions in radionuclide laboratories are 

related to the nature and the quantities of the radioactive 

materials that are being handled in those laboratories. 

This report recommends maximum quantities of radioactive 

material to be used in a laboratory room. The values propo

sed are based on an average radiation exposure of the wor

kers involved correspondinq to 10% of the dose limit for 

workers recommended by the International Commission on Ra

diological Protection (ICRP). 

The value derived from the necessary limitation of the ex

ternal radiation exposure of the workers is given in terms 

of a so-called standard activity of the radionuclide ap

plied. The dose equivalent rate at 1 m distance from an un

shielded source of the standard activity is 1 (iSv/h. The 

value of the multiplication factor is determined by three 

parameters that characterize the working conditions, viz. a 

parameter for the distance to the source, a parameter des

cribing the shielding and an exposure time parameter. 

The value derived from the necessary limitation of the in

ternal radiation exposure of the workers following the in

halation of radioactive material, is presented in terms of 

the Annual Limit on Intake (ALI) for inhalation as defined 

by the ICRP for the radionuclide involved. In this case the 

multiplication factor describes the inhalation risk with 

three parameters, viz. a parameter for the dispersion risk, 

a parameter for the general ventilation of the workroom and 

a parameter for the containment of the radioactive sources. 

The smaller of both values gives the maximum amount of ra

dioactive material that can be handled in the given working 

conditions. 
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In the report recommendations are i*ade for the limitation 

of the radioactive gaseous and liquid effluents from radio

nuclide laboratories. The recommended values are based on a 

radiation exposure for members of a critical qroup in the 

population corresponding to IX of the dose limit for indi

vidual members of the public as recommended by the ICRP. 

For the yearly discharge of radioactive waste water a 

maximum value of 100 ALI per workroom is recommended. The 

relevant ALI is the Annual Limit on Intake for inqestion of 

the radionuclide discharged. 

For the yearly release of gaseous radioactivity a maximum 

value of 300 ALI per workroom is recommended. The relevant 

ALI is the Annual Limit on Intake for inhalation of the 

radionuclide released. 

Based on these standards a classification of radionuclide 

laboratories is proposed. It is recommended to retain the 

present (Dutch) classification in A-, B-, C- en D-laborato-

ries. 

No general recommendations for so-called A-laboratories are 

proposed, as the design of such laboratories is thought to 

be dependent on the specific applications of the radioacti

ve materials in question. 

The proposals imply for B-laboratories a room ventilation 

of 10 to 20 times per hour. For C-laboratories a ventila

tion rate of one to a few times per hour is thought to be 

sufficient, where as for 0-1aboratories no special ventila

tion provisions are required. Fume-hoods in B-laboratories 

should be of the highest quality, especially with respect 

to the air-current profile. A C-laboratory fume-hood 

should have sufficient air speed in the front opening 

(about 0,5 m/s ) . 
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Gaseous or aerosol releases of radioactivity in B-laborato-

ries should be limited by the installation of filter provi

sions. The report assumes the existence of a retaining fac

tor of at least 90S. For C- and D-laboratories no special 

provisions are recommended. 

In B-laboratories waste water should be collected in spe

cial tanks and discharged in a controlled way. For C-labo-

ratories such provisions are not required, given an ade

quate regime of the collection of liquid radioactive was

te. No special provisions are required for D-laboratories . 

The report contains appendices with detailed data about the 

transport routes of radionuclides in the environment and 

the subsequent irradiation of members of the public. 
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1 ALGEHEEN 

1.1 Adviesaanvraag 

Op 20 september 1958 bood de Gezondheidsraad ?.*rt de 

Minister van Volksgezondheid een advies aan over richtlij* 

oen inzake ioniserende straling. Deze richtlijnen, die mede 

betrekking hebben op de lozing van radioactieve afvalstof

fen in lucht en water, zijn gewijzigd en aangevuld in een 

advies van de Gezondheidsraad van 7 mei 1962, nr. 963. 

Na het inwerking treden van de Kernenergiewet in 1970 wer

den de voorschriften voor bedoelde lozingen, vastgelegd in 

de vergunningen verleend in het kader van het Radioactieve 

stoffenbesluit Kernenergiewet, nog steeds afgeleid van deze 

richtlijnen. 

Naar aanleiding van een verzoek van de toenmalige Filosofie 

Commissie Stralingshygiëne van de Gezondheidsraad werd op 

17 november 1976 een werkgroep gevormd met het doel zich te-

bezinnen op de vraag of het gewenst is wijzigingen aan te 

brengen in de bestaande normen voor lozing van radioactieve 

afvalstoffen en de daarmee samenhangende klasse-indeling 

van radionuclidenlaboratoria. 

De discussie in de werkgroep leidde ertoe, dat de Minister 

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in zijn brief van 21 

augustus 1978 een adviesaanvraag zond aan de Voorzitter van 

de Gezondheidsraad,die als volgt luidde: 

"Door uw Raad zijn bij brief van 20 september 1958 onder 
nr. 2117 richtlijnen aangeboden betreffende de toepas
sing van de in die tijd geldende wetgeving ten aanzien 
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serende straling, te weten: de Hinderwet en de Veilig
heidswet (het Veiligheidsbesluit ioniserende straling). 
Na overleg zijn die richtlijnen bij brief van uw Raad 
d.d. 15 december 1958, nr. 2893, nader vastgesteld. Deze 
richtlijnen, welke «ede betrekking op de lozing van ra
dioactieve stoffen in lucht en water hadden, zijn verder 
gewijzigd en aangevuld aan de hand van het advies van uw 
Raad van 7 mei 1962, nr. 963. 
Sinds 1970 is de Kernenergiewet van toepassing. Het ver
gunningenstelsel voor bedoelde lozingen berust op het 
Radioactieve Stoffenbesluit Kernenergiewet. 
De in de vergunningen opgenomen voorschriften zijn nog 
steeds afgeleid van de hierboven vermelde richtlijnen 
van uw Raad. 
In de zgn. standaard gevallen luiden deze voorschriften 
als volgt: 

a. Voor een laboratorium op C-niveau: 
de totaal te lozen hoeveelheden dienen zich te beper
ken tot 100 microcurie per 4 opeenvolgende weken met 
de volgende concentratielimieten: 
1 picocurie per ml voor nucliden met T£> 15 dagen 

50 picocurie per ml voor nucliden met T|< 15 dagen 

b. Voor een laboratorium op B-niveau: 
de totaal te lozen hoeveelheden dienen zich te beper
ken tot 500 microcurie p- en y-stralers per 4 opeen
volgende weken met de concentraties zoals deze gelden 
voor C-laboratoria; 
voor o-stralers geldt een maximumconcentratie van 
10" 2 picocurie per ml. 

Voor de lozing van de gasvormige of vluchtige radioac
tieve verbindingen geldt voor beide categorieën labora
toria een maximum concentratie van 100 picocurie per m3 

terwijl voor de a-stralers maximaal 1 picocurie per m 
is toegestaan. Vorig jaar is op grond van hygiënische 
overwegingen besloten dat radioactief besmette excreta 
van diagnostisch met radioactieve nucliden behandelde 
patiënten direct mogen worden geloosd en niet onder 
voornoemde normen behoeven te vallen, althans voor zover 
deze nucliden een halveringstijd van 24 uur of korter 
hebben. 
Daarnaast zijn er een aantal bijzondere gevallen waarin 
gemodificeerde lozingsvoorschriften aan de vergunning 
worden verbonden in verband met de aard en/of omvang van 
de werkzaamheden. 
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Oe in 4e vergunning genoemde maximale waarden voor lo
zingen doen uiteraard niet af aan de algemene verplich
ting om lozingen zoveel mogelijk te beperken. 
Het tot heden gevolgde systeem heeft goed gewerkt. Uit 
de metingen verricht in het kader van het nationale 
meetprogramma, dat wordt gecoördineerd door de Coördina
tie-Commissie voor metingen van Radioactiviteit en Xeno-
biotische stoffen, blijkt dat in lucht, water en bodem 
geen meetbare effecten van lozingen door radionucliden-
laboratoria worden aangetoond. Aanvullende metingen, 
veelal op ad hoc basis, ter plaatse uitgevoerd door een 
aantal vergunninghouders of overheidsinstellingen leiden 
tot een overeenkomstige conclusie. 
Ondanks deze bevredigende gang van zaken acht ik het ge
wenst de bovengenoemde normen nog eens kritisch te be
zien aangezien sinds 1970 een groot aantal ontwikkelin
gen hebben plaatsgevonden. 
In de eerste plaats dient hierbij genoemd te worden de 
uitbreiding van het aantal laboratoria in ons land met 
een vergunning voor het werken met radioactieve stoffen. 
Naar schatting zal dit aantal binnen afzienbare tijd on
geveer 500 bedragen. Voorts heeft het pakket van radio-
nucliden een aanzienlijke wijziging ondergaan. 
Vooral ten behoeve van de diagnostiek in ziekenhuizen 
worden momenteel kort- tot 2eer kortlevende nucliden 
toegepast. 
Anderzijds worden voor niet-medische toepassingen thans 
meer dan in het verleden langlevende nucliden als tri
tium en koolstof-14 gebruikt. Verder is de ke nis over 
biologische kringlopen en herconcentratie-mechanismen in 
de afgelopen jaren toegenomen. 
Vorenvermelde overwegingen zijn voor mij aanleiding u te 
verzoeken na te gaan of uw laatste ad/ies over de lo
zingsnormen van radioactieve afvalstoffen in waterige en 
vluchtige toestand afkomstig van de verschillende cate
gorieën radionuclidenlaboratoria moet worden herzien. 
De Sector Straling van mijn Ministerie kan u, indien ge
wenst, een overzicht verstrekken van het aantal en de 
lokatie van de laboratoria en ziekenhuizen welke in het 
bezit zijn van een vergunning voor het werken met radio
actieve stoffen. 
Nauw verwant met bovenstaande problematiek is de vraag 
of de thans gehanteerde klasse-indeling der radionucli-
denlaboratoria kan worden herzien. Deze indeling is ge
baseerd op het "Advies inzake indeling van laboratoria" 
uitgebracht door uw Raad op 28 november 1962. 
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Gaarne ontvang ik ook hierover het advies van uw Raad. 
In verband hiermede lijkt het mij van belang de opvat
tingen van uw Commissie Isotopenlaboratoria over de toe
passing van artikel 18 lid 2 van de Wet ziekenhuisvoor
zieningen op Isotopenlaboratoria waarin sprake is van 
een zogenaamd D-radionuclidenlaboratoria mede in overwe
ging te nemen." 

1.2 Samenstel 1ing^commissie 

Ter beantwoording van deze adviesaanvrage installeerde de 
Voorzitter van de Gezondheidsraad op 21 augustus 1978 een 
commissie, die de volgende samenstelling kent: 

ir A M den Boer 
voorzitter vanaf juni 1980 
dr J B Th Aten 

dr L B Beentjes 

drs J A G Davids 

dr P C van Erkelens 
tot november 1982 
dr Y van der Feer 

ir F Langeweg 

ir P Poelstra 
tot juli 1980 
dr C E Rasmussen 

mw H J B de Regt 

drs G Seegers 

dr J Weber 
voorzitter tot juni 1980 
drs 8 v d Werf 

Hoofd Afdeling Arbeidsbescher
ming N V Philips, Eindhoven 
Hoofd Fysische Afdeling, Medisch 
Biologisch Laboratorium TNO, 
Rijswijk 
Hoofd Afdeling Health Phy«ics, 
Katholieke Universiteit, 
Nijmegen 
Hoofd Biologiegroep Gezondheids
beschermingsafdeling, Energieon
derzoekcentrum Nederland, Petten 
Fysicochemicus Gezondheidsraad, 
Den Haag 
Hoofd Gezondheidsbeschermingsaf
deling, Energieonderzoekcentrum 
Nederland, Petten 
Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieuhygiëne, 
Leidschendam 
Wetenschappelijk medewerker 
Stichting ITAL, Wapeningen 
Hoofd Stralinqsbescherminqs-
dienst Interuniversitair Reactor 
Instituut, Delft 
Rijksinstituut voor Zuivering 
van Afvalwater, Lelystad 
Inspecteur van de Volksgezond
heid i.a.d., Rijswijk 
Inspecteur van de Volksgezond
heid i.a.d., Rijswijk 
Hoofdinspecteur Kernfysische 
Dienst van het Directoraat-Gene
raal van de Arbeid, Voorburg 
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drs H Wijker 

hr H P Wijnand 

dr B van Zanten 
tot februari 1980 
A Zwigt, 
secretaris 

Gezondhei dsbeschermings-
KEMA, Arnhem 

Stralingsbeschermings-
Organon International 

Hoofd 
dienst, 
Hoofd 
dienst 
BV, Oss 
Directeur Radionuclidencentrum, 
Vrije Universiteit, Amsterdam 
Medewerker Dienst voor Veilig
heid en Milieu, Vrije Universi
teit, Amsterdam. 

dr G A K Heidendal 
vanaf januari 1979 

dr E K J Pauwels 
vanaf januari 1979 

drs A J Stortenbeek 
vanaf januari 1979 

dr P J van der Jagt 
vanaf juli 1980 

dr H A Selling 
ambtelijk adviseur 
vanaf augustus 1980 
ir J F Stoutjesdijk 
vanaf november 1930 

drs A U van Heers 
vanaf mei 1981 

Hoofd Afdeling Nucleaire Genees
kunde Academisch Ziekenhuis 
Vrije universiteit 
Hoofd Afdeling Nucleaire Genees
kunde Academisch Ziekenhuis 
Leiden 
Regionaal Inspecteur voor de 
Volksgezondheid belast met het 
toezicht op de hygiene van het 
Milieu, Arnhem 
Hoofd Dienst voor Veiligheid en 
Milieu Vrije Universiteit, 
Amsterdam 
Inspecteur van de Volksgezond
heid i.a.d. Rijswijk 

Wetenschappelijke medewerker van 
de Stichting ITAL, Hageningen na 
1 november 1983 van het RIVM, 
Bilthoven 
Wetenschappelijk medewerker Ge-
zondhei dsbeschermingsafdel ing 
Energieonderzoekcentrum 
Nederland, Petten 

De administratie van 
mw. M.F.C, van Kan 

het commissiewerk was in handen van 
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In juli 1980 overleed ir P Poelstra. Door zijn deskundiq-

heid en zijn actieve medewerkinq heeft hij een belangrijk 

aandeel gehad in het tot stand komen van dit advies. 

In november 1980 werd in zijn plaats ir J F Stoutjesdijk 

benoemd. 

Daar het sedert een aantal jaren qebruikelijk is dat 

beleidsambtenaren als adviseur worden toegevoegd aan 

commissies van de Gezondheidsraad, meende Dr J Weber dat 

zijn positie als voorzitter niet meer in overeenstemming 

was met zijn functies binnen het Ministerie van 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Mi 1ieubeheer. In 

overleg met de Voorzitter van de Gezondheidsraad leode hij 

in juni 1980 het voorzitterschap van de commissie neer. 

Het voorzitterschap van de commissie werd overqedraqen aan 

ir A M den Boer. De heer Weber bleef als adviseur aan de 

commissie verbonden 

Doordat dr P C van Erkelens de functie van Algemeen 

Secretaris van de Gezondheidsraad waarnam, was hij door 

drukke werkzaamheden genoodzaakt zijn lidmaatschap van de 

commissie te beeindi en. 

Teneinde antwoord te kunnen geven op de in de adviesaan

vraag gestelde vragen inzake lozinqen door radionuclidenla-

boratoria werd vanuit de commissie een werkgroep ingesteld, 

over lozinqen door radionuclidenlaboratoria in oppervlakte

water. 

Deze werkgroep had de volqende samenstelling: 

ir A M den Boer - voorzitter 
dr Y van óer Feer 
dr F Lanqeweq 
ir P Poelstra (tot juli 1980) 
mw H J B de Reqt 
ir J F Stoutjesdijk (vanaf november 1980) 
drs H Wijker 
drs A W van Weers (vanaf mei 1981) 
A Zwiqt - secretaris 



- 23 -

Oe werkgroep bracht na 21 vergaderingen in augustus 1984 

haar advies over lozingen in water uit aan de commissie. 

Eind 1979 is voor het analyseren van de dcsisgevolgen van 

lozingen door radionuc1idenlaboratoria in lucht een afzon

derlijke werkgroep ingesteld. Deze had de navolgende samen* 

stel 1 ing: 

dr Y van der Feer, voorzitter 
hr W N Lablans Hoofd wetenschappelijk assis

tent K N M I de Bilt 
drs S J Mul lender Wetenschappelijk medewerker, 

Subfaculteit Wiskunde, Vrije 
Universiteit, Amsterdam 

dr E U Pauwels 
drs A J Stortenbeek 
drs H Wijker 
hr A Zwigt - secretaris (tot juli 1980) 
dr P J van der Jagt - secretaris (vanaf juli 1980) 

De werkgroep bracht in januari 1984 na 21 vergaderingen 

haar advies over de consequenties van lozingen door radio-

nuclidenlaboratoria in lucht uit aan de commissie. 

De commissie zelf stelde haar advies vast na 28 vergaderin

gen. 

In het voorliggende advies wordt in hoofdstuk twee, ten be

hoeve van niet terzake kundigen, een overzicht gegeven van 

de risico's die zijn verbonden aan het toepassen van radio

actieve materialen zowel voor de werkers als voor leden van 

de bevolking. Tevens worden in dat hoofdstuk de grootheden 

en normen die in het rapport worden gehanteerd, kort samen

gevat. 

In hoofdstuk drie wordt nagegaan in hoeverre de toe te pas

sen radioactiviteit moet worden beperkt om de stalingsbe-

lasting van de betrokken werkers tot aanvaardbare waarden 

te beperken. Daarbij wordt de werksituatie gekarakteriseerd 

door een aantal parameters. 
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In hoofdstuk vier van het advies wordt een schatting ge

maakt van de stralingsbelasting van leden vên de bevolking 

door de lozing van radionucliden in afvalwater en ventila-

tielucht van radionuclidenlaboratoria. Op grond van deze 

schattingen worden richtwaarden afgeleid voor lozingsnormen 

voor deze laboratoria. 

In hoofdstuk vijf van het advies wordt de klass ificatie van 

radionuclidenlaboratoria besproken. Voor standaard B, C en 

D-laboratoria worden waarden voorgesteld voor de parameters 

die de venti1 atievoorzieningen karakteriseren. Met behulp 

hiervan worden richtwaarden afgeleid voor de in deze labo

ratoria maximaal toe te passen hoeveelheid activiteit. Te

vens wordt nagegaan in hoeverre, gezien de te verwachten 

beperkingen kan worden verwacht dat voldaan zal worden aan 

de in hoofdstuk vier voorgestelde lozingsnormen. 

In hoofdstuk zes tenslotte worden de aanbevelingen van de 

commissie samengevat. 

In een tweetal appendices wordt de onderbouwing gegeven 

voor de geadviseerde richtwaarden voor lozingsnormen voor 

de radionuclidenlaboratoria. In de bij deze appendices be

horende bijlagen zijn de onderliggende gegevens opgenomen. 
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2. RISICO 'S VERBONDEN AAN WERKZAAMHEDEN MET RADIONUCLIDEN 

2.1 Algemeen 

Radioactieve materialen onderscheiden zich van andere mate

rialen door het spontaan uitzenden van ioniserende stra

ling. De oorzaak hiervan is de aanwezigheid van instabiele 

atoomkernen (radionucliden) die bij of na de overgang naar 

een meer stabiele toestand één of meer deeltjes en/of foto

nen uitzenden. Welke soorten deeltjes of fotonen worden 

uitgezonden is afhankelijk van de soort atoomkern. De meest 

voorkomende stralingssoorten zijn: 

- a-deeltjes, dit zijn kernen van heliumatomen; 

- p-deeltjes, dit zijn elektronen; 

- fotonen, dit zijn pakketjes elektromagnetische energie 

die zich met de lichtsnelheid voortbewegen (rontgen- en 

7-straling). 

De activiteit van radioactief materiaal wordt uitgedrukt in 

becquerel (Bq). De activiteit in becquerel is het aantal 

instabiele kernen dat per seconde muteert, dat wil zeggen 

overgaat in een andere toestand, bijvoorbeeld door het uit

zenden van één van bovengenoemde deeltjes. Door mutatie van 

de instabiele kernen zal het aantal hiervan steeds afnemen, 

waardoor de activiteit van dit radioactief materiaal steeds 

kleiner wordt (radioactief verval). Het tempo waarmee dit 

gebeurt wordt gekarakteriseerd door de zgn. bal"«*rings-

tijd. Dit is de tijd waarin van het aantal instabiele ker

nen de helft door mutatie is verdwenen. De grootte van de 

halveringstijd is kenmerkend voor het soort radionuclide en 

kan variëren van fracties van seconden tot miljarden jaren. 
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Wanneer de deeltjes of fotonen (straling) die door een ra

dioactieve stof worden uitgezonden, het menselijk lichaam 

treffen en daarin doordringen, zullen deze daarin hun ener

gie geheel of gedeeltelijk afgeven. De organen in het 

lichaam ontvangen een zekere stralingsdosis. Het biologi

sche effect hiervan wordt niet alleen bepaald door de geab

sorbeerde energie, maar ook doo r de soort straling. Om het 

effect van verschillende soorten straling met elkaar te 

kunnen vergelijken, wordt de grootheid "dosisequivalent" 

gebruikt, een grootheid waarin zowel de per eenheid van 

massa geabsorbeerde energie als het biologische effect van 

de soort straling zijn verdisconteerd. De dosisequivalent, 

in dit advies kortweg dosis genoemd, wordt uitgedrukt in 

sievert (Sv). 

Om de kans op schadelijke effecten als gevolg van bestra

ling van het menselijk lichaam te kunnen kwantificeren, 

heeft de International Commission on Radiological Protec

tion (ICRP) de grootheid "effectief dosisequivalent" inge

voerd. Deze grootheid, in dit advies kortweg effectieve do

sis genoemd, is gedefinieerd als een gewogen som van or-

gaandoses, waarbij de gewichtsfactoren zodanig zijn gekozen 

dat de kans op schadelijke effecten evenredig is met de 

grootte van deze som. De effectieve dosis wordt eveneens 

uitgedrukt in sievert (Sv). 

Wanneer een toepassing van radionucliden blootstelling aan 

straling van een groep personen tot gevolg heeft, wordt het 

aantal personen waarin schadelijke effecten zijn te ver

wachten bepaald door de som van de effectieve doses van al

le blootgestelde personen. Deze grootheid "collectieve ef

fectieve dosisequivalent" genoemd, wordt in dit advies 

kortweg aangeduid als collectieve dosis. De collectieve do

sis wordt in dit advies uitgedrukt in mansievert. 
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De eenheden becquerel en sievert zijn nieuwe SI-eenheden, 

die in de plaats zijn gekomen van de oude eenheden curie 

(Ci) en rem: 1 Ci = 3,7 x 10lt5Bq, 1 rem = 0,01 Sv. 

De waarde van de effectieve dosis die personen als gevolg 

van kunstmatige stralingsbronnen ontvangen, mag uit veilig

heidsoverwegingen zekere maxima niet overschrijden. Voor 

personen die beroepshalve aan straling blootstaan (radiolo

gische werkers) beveelt de ICRP een maximum aan van 50 mSv 

per jaar. Voor leden van de bevolking wordt een maximum van 

5 mSv per jaar aanbevolen. 

Omdat ook bij een stralingsbelasting beneden de genoemde 

maxima er een, zij het geringe kans op schadelijke effecten 

bestaat, beveelt de ICRP tevens aan de stralingsbelast ing 

zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken (AlARA-

principe). Bij het gebruik van een stralingsbron dient bo

vendien steeds te worden overwogen of het voordeel van het 

gebruik van deze bron wel gerechtvaardigd is, mede gezien 

de schade die op grond van de grootte van de collectieve 

dosis die dit gebruik tot gevolg heeft, kan worden verwacht 

(rechtvaardigingsprincipe). 

Uitgaande van radionucliden als stralingsbron kunnen perso

nen op verschillende manieren aan straling worden blootge

steld. In vele gevallen zal de bron zich buiten het lichaam 

bevinden en is er sprake van uitwendige bestraling. Daar

naast bestaat de mogelijkheid dat radioactief materiaal in 

het lichaam komt. Men spreekt dan van inwendige bestraling. 
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2.2 Uitwendjgebestraling van werkers 

Uitwendige bestraling is het gevolg van de aanwezigheid van 

niet geheel afgeschermd radioactief materiaal. D:t kan zijn 

het materiaal waarmee wordt gewerkt, materiaal dat staat 

opgeslagen of materiaal dat wordt getransporteerd. 

Of en zo ja in welke mate, er sprake is van een uitwendig 

stralingsrisico wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

de aard van de uitgezonden straling. 

Worden er a-deeltjes uitgezonden dan houden de lucht rondom 

de bron en de dode opperhuid van het menselijk lichaam deze 

deeltjes volledig tegen. Ze leveren dus geen uitwendig 

stralingsrisico op. Ook bij p-deeltjes zal absorptie optre

den in de lucht en de dode opperhuid. In de meeste gevallen 

zullen zij echter niet volledig worden tegengehouden. Wel 

kan door een eenvoudige afscherming rondom de bron het ex

terne stralingsrisico vrijwel geheel worden geëlimineerd. 

De afscherming van y-straling is minder eenvoudig, omdat 

deze straling vrij doordringend is en nooit geheel kan wor

den tegengehouden. Deze soort straling, die door de meeste 

radionucliden wordt uitgezonden, is daarom vrijwel steeds 

bepalend voor het externe stralingsrisico. 

De grootte van de effectieve dosis die een werker ontvangt 

wordt bepaald door de dosis per tijdseenheid (het dosistem

po) op de plaats waar hij verblijft en de tijd die hij daar 

doorbrengt. In de meeste gevallen zal het dosistempo waar

aan de werker gedurende de werktijd wordt blootgesteld 

niet steeds constant zijn. 

In het geval van een y-bron van één enkel radionuclide 

wordt het dosistempo op de plaats van de werker bepaald 

door de sterkte van de bron, de energie van de uitgezonden 

v-quanta, de afstand tussen bron en werker en de aange

brachte afscherming. 
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De mate waarin een radionuclide dat y-straling uitzendt, 

aanleiding kan geven tot uitwendige bestraling, wordt in de 

stralingshygiëne gewoonlijk gekarakteriseerd door het do

sistempo op 1 m afstand per eenheid van bronsterkte. In 

hoofdstuk 3 wordt het omgekeerde van deze grootheid in ge

voerd en "STANDAARDACTIVITEIT" (A s) genoemd. Deze wordt 

gedefinieerd als de bronsterkte in Bq die op 1 m van de 

bron een dosistempo oplevert van 1 u.Sv per uur. Het dosis

tempo op een afstand van a meter van een bron met sterkte A 
A 

Bq wordt dan - nSv/h 
A s . a

z 

Bescherming van de werker tegen uitwendige bestraling zal 

in eerste instantie worden bereikt door beperking van de 

bronsterkte. De bronsterkte wordt echter veelal bepaald 

door het gebruiksdoel van de bron. Bij een gegeven bron

sterkte kan de stralingsbelasting van de werker voorts wor

den verminderd door afscherming van de bron, door vergro

ting van de afstand tussen bron en werker en door beperking 

van de blootstellingstijd. In de praktijk zal men vaak een 

combinatie van deze mogelijkheden toepassen. 

Een bijzondere vorm van uitwendige bestraling is mogelijk 

bij het werken met radioactieve gassen en aerosolen. Als 

een deel hiervan ontsnapt en zich in de lucht in de werk

ruimte verspreidt, zal de werker in de radioactieve lucht 

zijn 'ondergedompeld' (submersion). Zolang de activiteit in 

de ruimte aanwezig is, zal betrokken persoon van vrijwel 

alle zijden worden bestraald. Beperking van de stralingsbe

lasting van de werker kan worden bereikt door beperking van 

de hoeveelheid radioactief gas die in de werkruimte ont

snapt, door beperking van de verblijftijd van de werker in 

betrokken ruimte en door beperking van de verblijftijd van 

het gas of aerosol in de ruimte met behulp van ventilatie. 
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2.3 Inwendige bestral ingvanwerjcers 

Bij werkzaamheden met radioactief materiaal beslaat de mo

gelijkheid dat een deel van dit materiaal zich in de werk

ruimte verspreidt. Bij verspreiding in de lucht van de 

werkruimte ademen de in de ruimte aanwezige werkers de ver

ontreinigde (besmette) lucht in (inhalatie), waardoor zij 

radioactief materiaal in hun lichaam opnemen. Behalve de 

lucht kunnen ook wanden, vloeren en voorwerpen in de werk

ruimte met radioactief materiaal worden verontreinigd (be

smet). Daardoor kan ook de huid van de werkers worden be

smet. Betreft dit de handen dan kan dit tot gevolg hebben 

dat een deel van de hierop aanwezige activiteit wordt inge

slikt (ingestie). 

Voorts kan radioactief materiaal in het lichaam worden op

genomen via de intacte huid of via een wond. 

De verontreinigde oppervlakken kunnen op hun beurt weer 

aanleiding zijn tot 'luchtbesmetting en zo weer leiden tot 

inhalatie van radioactief materiaal (resuspensie). 

In het lichaam opgenomen radionucliden zullen zich daarin 

verspreiden. Door stofwisselingsprocessen worden deze ra-

dionucliden in de loop van de tijd weer uitgescheiden (bio

logische verwijdering). Tegelijkertijd kan ook radioactief 

verval plaatsvinden. Tijdens het verblijf in weefsels in 

het lichaam bestralen de radionucliden het lichaam van bin

nenuit. 0e organen ontvangen een stralingsdosis die een ze

kere effectieve dosis tot gevolg heeft. 

De grootte van deze effectieve dosis hangt af van de aard 

van het radionuclide, van de vorm waarin dit wordt ingeno

men en van de totaal ingenomen activiteit. De hoeveelheid 

activiteit van een radionuclide die na inname in de daarop 

volgende 50 jaar een effectieve dosis tot gevolg heeft (de 

zogenoemde 50-jaren volgdosis) van 50 mSv, wordt door de 
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ICRP gedefinieerd als de stochastische "Annual Limit on 

Intake" (ALI). De ICRP beveelt aan de hoeveelheid die per 

jaar mag worden ingenomen te beperken tot 1 ALI-(inhalatie) 

in geval van inhalatie of tot 1 ALI-(ingestie) in geval van 

inslikken. 

Wordt de ingenomen activiteit gedeeld door de stochastische 

ALI van het desbetreffende radionuclide*, dan verkrijgt men 

een maat voor de effectieve dosis die in de 50 jaar na deze 

inname wordt ontvangen. Bij een mengsel van radionucliden 

is de som van de aldus gewogen activiteiten een maat voor 

de effectieve dosis die bij inname van het mengsel wordt 

ontvangen. 

Of en in welke mate bij het toepassen van radionucliden ac

tiviteit in de lucht wordt verspreid, hangt in eerste in

stantie af van de fysische vorm van het radioactieve mate

riaal. Zo zal gasvormige activiteit in geval van een lek in 

de opstelling zich gemakkelijk in de lucht rondom de op

stelling kunnen verspreiden. 

Is de actieve stof als vloeistof aanwezig dan is versprei

ding in lucht mogelijk als verdamping optreedt. Oe mate 

waarin dat gebeurt hangt af van dé dampspanning (en dus ook 

van de temperatuur) en van de grootte van het verdampende 

oppervlak (denk bijvoorbeeld aan morsen). 

In de praktijk heeft men vaak te maken met radioactief ma

teriaal dat is opgelost in een niet-actteve vloeistof. Wor

den dergelijke oplossingen verstoven of gemorst dan zal na 

verdamping van het oplosmiddel activiteit als fijn stof 

achterblijven. Door langsstromende lucht kan dit stof wor

den verspreid (resuspensie). 

Verspreiding door resuspensie is ook mogelijk als men vast 

*) Als in dit advies wordt gesproken over de ALI van een 
radionuclide, wordt steeds bedoeld de stochastische ALI, 
zoals die is gedefinieerd door de ICRP. 
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radioactief materiaal hanteert in de vorm van kleine deel

tjes (stof, poeder). Grotere deeltjes van radioactief mate

riaal zijn moeilijk verspreidbaar en blijven niet in de 

lucht zweven, daarom leveren ze uitsluitend een extern 

Stralingsrisico op. 

Behalve van de fysische toestand van het radioactieve mate

riaal hangt de mate van verspreiding in lucht af van de 

aard van de werkzaamheden en van eventuele maatregelen die 

zijn genomen om verspreiding tegen te gaan. 

Zo zal bij gasvormige activiteit de lekdichtheid van de op* 

stelling en de druk ten opzichte van de omgevende lucht van 

belang zijn. Bij vloeistoffen zullen koken, verstuiven, 

roeren, trillen e.d. verspreiding in de lucht bevorderen. 

Door een gesloten opstelling, en koelvallen of filters 

kan verspreiding in de lucht worden beperkt. Bij poeders 

bevorderen roeren of malen het verstuiven. Ook hier zal een 

min of meer gesloten opstelling verspreiding in de lucht 

kunnen tegengaan. 

Radioactieve stoffen die in de lucht rondom de opstelling 

als gas, damp of aerosol worden verspreid, komen niet 

steeds volledig terecht in de lucht van de werkruimte waar

in de werkers zich bevinden. Als boven de opstelling een 

plaatselijke afzuiging aanwezig is, dan wordt een deel van 

de besmette lucht direct naar elders afgevoerd. Bij werk

zaamheden die plaatsvinden in een goed werkende zuurkast 

zal het deel van de besmette lucht dat in de werkruimte te

recht komt, meestal kleiner zijn dan bij een plaatselijke 

afzuiging. Een nog betere bescherming biedt een gesloten 

werkkast, waarin een onderdruk wordt gehandhaafd en waarvan 

de afgezogen lucht, eventueel na filtratie, via het venti

latiesysteem wordt afgevoerd. 
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Van de radioactieve stoffen die in de lucht van de werk

ruimte terecht komen, kan een deel door daar aanweziae wer

kers worden ingeademd. Hoe groot dit deel is hangt af van 

de wijze waarop de radioactieve stoffen zich in de ruimte 

verspreiden. De concentraties in de lucht kunnen plaatse

lijk sterk verschillen. De hoogste concentraties komen voor 

in de directe omgeving van de plaats waar het radioactieve 

materiaal wordt gehanteerd en waar ook de werker zich vee

lal zal ophouden. De grootte van de geïnhaleerde fractie 

wordt verder nog bepaald door het tempo waarmee de lucht in 

deze werkruimte wordt ververst en door het stromingspatroon 

van de lucht in deze ruimte. 

Radioactieve besmetting van wanden, vloeren en voorwerpen 

in de werkruimte is meestal het gevolg van morsen of spat

ten van actief materiaal. Deze besmetting kan vooral optre

den in de onmiddellijke omgeving van de opstelling waar met 

het materiaal wordt gewerkt. De besmetting kan verder in de 

werkruimte en daarbuiten worden verspreid door contact met 

verontreinigde oppervlakken. In de praktijk spelen handen 

en schoenen van de werkers hierbij een belangrijke rol. 

Ingestie van radioactieve stoffen door de werkers, wordt 

bestreden door werkmethoden, die erop zijn qericht de 

grootte en omvang van de oppervlaktebesmetting zoveel moqe-

lijk te beperken en door gebruik van beschermende kleding 

die besmetting van de huid, in het bijzonder van de handen, 

voorkomt. Door bovendien handelingen na te laten waarbij 

radionueliden in de mond kunnen komen, kan ingestie van ac

tiviteit door de werker vrijwel volledig worden vermeden. 

Essentieel hierbij zijn een goede werkdiscipline en regel

matige besmettingsmetingen om de effectiviteit van de maat

regelen te controleren. 
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2.4 Blootstellingvan ledenvan de bevolking 

Bij het toepassen van radionucliden bestaat de Mogelijkheid 

dat geringe hoeveelheden radioactief materiaal in het mi

lieu worden verspreid. 

Zo kan bij radionuclidenlaboratoria afvoer van act radionu-

cliden licht verontreinigd afvalwater via het riool plaats

vinden. Bij gebruik van radionucliden in ziekenhuizen moet 

ook worden gedacht aan lozing in het riool van excreta van 

patiënten die met radionucliden zijn behandeld. 

Rioolwater wordt al of niet v:i een zuiveringsinstallatie 

in oppervlaktewater geloosd. Wanneer men dit laatste ge

bruikt voor de bereiding van drinkwater, dan kan consumptie 

hiervan inwendige bestraling van de consumenten tot gevolg 

hebben. Ook ander gebruik van verontreinigd oppervlaktewa

ter, zoals besproeiing van tuinbouwgewassen, kan leiden 

zijn tot in- of uitwendige bestraling van de mens. 

Een deel van de via het riool geloosde radionucl iden komt 

terecht in het slib dat ontstaat bij behandeling van het 

water in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Als dit slib 

wordt gebruikt voor bemestingsdoeleinden, dan kan consump

tie van produkten van de bemeste grond, zoals melk en 

vlees, eveneens inwendige bestraling van de consumenten tot 

gevolg hebben. Ook kan de bemeste grond aanleiding geven 

tot uitwendige bestraling en bij resuspensie tot inhalatie 

van radioactief materiaal. 

Tenslotte kan ook de consumptie van vis of van andere orga

nismen afkomstig uit verontreinigd zee- en oppervlaktewater 

opname van radionucliden door de mens tot gevolg hebben. 
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Een tweede route waarlangs bij het toepassen van radionu-

cliden activiteit in het milieu kan worden verspreid, is 

via de lucht die in de omgeving wordt geloosd. Het betreft 

de ventilatielucht van de werkruimte zelf en bij radionu-

clidenlaboratoria in het bijzonder de lucht afkomstig van 

de zuurkasten en gesloten werkkasten waarin met radioactief 

materiaal wordt gewerkt. 

Inademing van een klein deel van de geloosde radionucliden 

door personen in de omgeving van het lozingspunt, waartoe 

ook de aanwezigen in het gebouw zelf moeten worden gere

kend, is de belangrijkste route waarlangs deze lozingen tot 

inwendige bestraling van de bevolking kunnen leiden. 

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van lozingen in 

het milieu zijn van belang de mogelijke gevolgen voor de 

gezondheid van individuele leden van de bevolking en de mo

gelijke gezondheidsschade voor de bevolking als geheel. 

Maatgevend voor hat eerste aspect is de grootte van de 

stralingsbelasting van die groepen van de bevolking die als 

gevolg van deze lozingen de hoogste stralingsdosis ontvan

gen. Voor deze zogenoemde kritieke groepen zal de stra

lingsbelasting in ieder geval lager moeten zijn dan de door 

ICRP aanbevolen dosislimiet voor individuele leden van de 

bevolking. 

Maatgevend voor de mogelijke gezondheidsschade van de be

volking als geheel is de collectieve dosis die de bevolking 

door deze lozingen ontvangt. Op grond van het ALARA-princi-

pe zal deze zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, moeten 

worden beperkt. 
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3. BEPERKING VAM DE STRALINGSBELASTING VAN WERKERS 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 is uiteengezet welke risico's werkzaamheden 

net radionueliden meebrengen voor hierbij betrokken perso

nen. Een van de methoden om deze risico's te beperken tot 

aanvaardbare waarden is het beperken van de activiteit van 

het radionuclide dat wordt gehanteerd. De mate waarin dit 

nodig is, hangt af van de aard van het radionuclide, de 

vorm waarin dit voorkomt, de aard van de werkzaamheden en 

de werkomstandigheden. 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan op welke wijze de werksi

tuatie kan worden gekarakteriseerd [Ij. Aan de hand van een 

schatting van de te verwachten stralingsbelasting bij de 

betreffende werkzaamheden wordt nagegaan bij welke hoeveel

heid van het bewuste radionuclide de betrokken werkers ge

middeld een effectieve dosis van 5 mSv (0,5 rem) per jaar 

ontvangen. Bij deze waarde voor de gemiddelde dosis per 

werker acht de commissie het onwaarschijnlijk dat de dosis

limiet van 50 mSv (5 rem) per jaar door één van de werkers 

zal worden overschreden*. 

* In principe kunnen er zich werksituaties voordoen, waar
bij de stralingsbelasting door uitwendige bestraling on
geveer even groot is als öie door inhalatie. Wordt in 
een dergelijk geval gewerkt met de maximaal toe te pas
sen activiteit, dan zal voor de betrokken werkers de ef
fectieve dosis gemiddeld 10 mSv/a kunnen bedragen. Het 
lijkt de commissie ook in dat geval onwaarschijnlijk, 
dat de dosislimiet van 50 mSv/a wordt overschreden. 
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3.2 Indeling van werksituaties op grond van hetuitwendig 
BëstFaTjngsFTsTcö 

Oe stralingsbelasting van de werkers als gevolg van uitwen

dige bestraling door de aanwezige bronnen wordt bepaald 

door het dosistempo in de werkruimte en de tijd die daar 

wordt doorgebracht. Bij blootstelling gedurende 40 uur per 

week wordt een dosis van 5 mSv per jaar ontvangen bij een 

gemiddeld dosistempo van 2,5 iiSv/h. 

In de praktijk zal het dosistempo in de werkruimte niet 

overal en altijd hetzelfde zijn. Het gemiddelde dosistempo 

waaraan de werker wordt blootgesteld, zal dan ook lager 

zijn dan het dosistempo op plaatsen waar de hoogste waar

den voorkoaen. De commissie neemt aan dat, indien het do

sistempo ter plaatse van de werkzaamheden met de radioac

tieve bron(nen) wordt beperkt tot 10 nSv/h (1 mrem/h), het 

dosistempo waaraan de werkers gemiddeld over de gehele 

werktijd zijn blootgesteld niet hoger zal Lijn dan 2,5 

nSv/h. 

Het hoogste dosistempo in de werkruimte kan worden verwacht 

in de buurt van de bron(nen), De grootte van dit dosistempo 

wordt bepaald door de bronsterkte, de aard van de uitgezon

den straling, de afstand tussen bron en werker en de tussen 

bron en werker aanwezige afscherving. 

Definiëren we nu de STANDAARDACTIVITEIT van een radionucli

de als die hoeveelheid activiteit die op een afstand van 1 

meter, zonder afscherming, een dosistempo oplevert van 1 

M-Sv/h, dan zal bij deze bronsterkte en een werkafstand van 

circa 30 cm, het dosistempo op deze plaats, zonder afscher

ming, juist 10 M-Sv/h bedragen. Bij deze werksituatie zal 

dus de maximaal toe te passen hoeveelheid activiteit juist 

gelijk zijn aan de standaardactiviteft van het bewuste ra

dionuclide. Wordt de werkafstand tot circa 1 meter vergroot 

dan zal een 10 maal zo grote bronsterkte kunnen worden toe

gelaten. 
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Een grotere bronsterkte is ook toelaatbaar wanneer de stra

ling van de bron door afscherming wordt verlaagd. Reduceert 

deze afscherming het dosistempo met een zekere factor, dan 

zal de bronsterkte met dezelfde factor kunnen worden ver

hoogd. 

Tenslotte kan een beperkte blootstellingstijd nog een reden 

zijn om een hogere activiteit toe te laten. 

Bovengenoemde argumenten zijn door de commissie samengevat 

in de volgende formule voor het vaststellen van eer richt-

waarde voor de maximaal toe te passen activiteit op grond 

van het externe bestralingsrisico. 

A = A 1 0 x + y + z 

Hme H s , l u 

Hierin is 

A "me* 

x : 

y : 

maximaal toe te passen activiteit in 8q op grond 
van het externe bestralingsrisico; 

standaardactiviteit van het desbetreffende radionu
clide; dit is de bronsterkte in Bq die op 1 meter af
stand een dosistempo oplevert van 1 ^Sv/h; 

parameter voor werkafstand: 
x = 0 : afstand circa 0,3 m; 
x = 1 : afstand circa 1 m; 
x = 2 : afstand enkele meters; 

parameter voor mate van afscherming: 
y = 0 geen afscherming; 
y - 1,2,3...:afscherming die het dosistempo met een 

factor 10y reduceert; 

parameter voor blootstel 1ingstijd: 
z = 0 : volledige werktijd; 
z = 1 : circa 10% van de werktijd; 
z - 2 : circa IX van de werktijd. 

Bevinden er zich in de werkruimten r s*• *1 ingsbronnen, dan 

zal voor ieder punt in de werkruimte voldaan moeten worden 

aan: 

A(1) 

i *1 A m e ( ^' 
< 1 (2) 
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H i eri n is 

A(i) : de van nuclide i aanwezige hoeveelheid activiteit; 

A m e ( i ) : de voor het beschouwde punt in de ruimte uit (1) 
berekende hoeveelheid A m e voor nuclide i. 

In radionuclidenlaboratoria wordt het uitwendige bestra

lingsrisico meestal bepaald door de y-straling die door de 

radionucliden wordt uitgezonden. 

De waarde van A s is dan circa 10 £ _ 1 MBq ( 0 , ? £ _ 1 

m C i ) , waarin E de per desintegratie uitgezonden y-energie 

in MeV is. 

Bij het bepalen van de activiteit die, gezien het uitwendi

ge bestralingsrisico, veilig kan worden gehanteerd dient 

men de waarde van de parameters x, y en z voor de betref

fende toepassing vast te stellen. 

Wat betreft de waarde van parameter x zal x = 0 kunnen wor

den gekozen bij werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron. In de meeste gevallen kan bij gebruik van eenvoudig 

afstandgereedschap een waarde van x = 1 worden gekozen. 

Bij x = 2 kan men denken aan bronnen die op enige afstand 

van de werkplek zijn opgesteld. 

Wat betreft de keuze van parameter y kan men bij een een

voudige eenzijdige afscherming y = 1 toepassen omdat reke

ning moet worden gehouden met een bijdrage van de strooi-

straling. Hogere waarden van y zijn van toepassing bij een 

gesloten afscherming waarbij de waarde van y afhangt van de 

door de bron uitgezonden y-energieen en aard en dikte van 

het afschermingsmateriaal. 

Wat betreft de waarde van parameter z betekent een keuze 

van z - 1 dat een dosistempo van circa 100 |iSv/h (10 

mrem/h) op de werkplek wordt toegelaten. Dit is mogelijk 

als de desbetreffende werkzaamheden slechts een deel var de 

werktijd (enkele uren per week) in beslag nemen. Pij z - 2 

wordt een dosistempo van circa 1 mSv/h (100 mrem/h) 
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toege 1 ten. Hierbij kan men denken aan ruimten die weinig 

worden betreden, zoals een opslagruimte, of aan handelingen 

die slechts een beperkte verblijftijd in het stralingsveld 

vergen zoals bij het transport van een bron. 

De commissie vestigt er de aandacht op dat de met behulp 

van formule (1) vastgestelde waarde van A m e niet mag wor

den opgevat als een limiet voor de toe te passen activiteit 

die niet mag worden overschreden. Genoemde formule is be

doeld als hulpmiddel bij het vaststellen van een richtwaar-

de voor de hoeveelheid activiteit die, gezien de te ver

wachten werkomstandigheden, kan worden gehanteerd. Bij een 

juiste keuze van de waarden van parameters x, y en z valt 

te verwachten dat de gemiddelde stralingsbelasting van de 

betrokken werkers niet groter zal zijn dan circa 5 mSv per 

jaar. Of de gemaakte keuze een juiste is moet steeds worden 

vastgesteld aan de hand van de ontvangen doses, gemeten met 

de persoonlijke dosismeters van de betrokken werkers. 

Het vaststellen van een maximum activiteit die men gezien 

de werkomstandigheden kan hanteren, houdt niet in dat deze 

hoeveelheid activiteit ook steeds mag worden toegepast. Op 

grond van het ALARA-principe moet steeds worden nagegaan 

of, gezien het doel van de toepassing, het gebruik van deze 

maximale hoeveelheid wel nodig is. 

3.3 Indeling van werksituaties op grond van het inhalatie-
F Ts 7 c6 

In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat bij werkzaamheden met ra

dioactief materiaal in verspreidbare vorm een klein deel 

van de toegepaste activiteit door de werker kan worden in

geademd. Om de 50-jaren effectieve volgdoses, die de be

trokken werkers als gevolg hiervan ontvangen, te beperken 

tot een gemiddelde waarde van 5 mSv (0,5 r e m ) , moet de toe

gepaste activiteit zodanig worden beperkt, dat gemiddeld 
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over de betrokken werkers als regel per jaar niet meer 

wordt ingeademd dan een activiteit overeenkomend met 0,1 

van de inhalatie-ALI. 

Welk deel van toegepaste hoeveelheid activiteit in een ze

ker tijdsinterval wordt ingeademd, is afhankelijk van de 

werkomstandigheden. Deze kunnen worden gekarakteriseerd 

door: 

- het verspreidingsrisico bij de desbetreffende toepassing; 

- de algemene ventilatie van de werkruimte; 

- een eventueel aanwezige lokale ventilatievoorziening. 

Om één en ander te kunnen kwantificeren gaat de commissie 

uit van de volgende veronderstellingen en definities: 

- een toepassing met een STANDAARD VERSPREIDINGSRISICO is 

gedefinieerd als een toepassing waarbij in een jaar ge

middeld 10% van de toegepaste hoeveelheid activiteit in 

de lucht wordt verspreid; dit komt overeen met een oemid-

delde verspreiding van ruim 0,1% van de toegepaste acti

viteit in een week; 

- bij afwezigheid van venti1 atievoorzieningen acht de com

missie het mogelijk dat de werker de activiteit die in de 

lucht is verspreid, vrijwel geheel inademt; 

- bij een normale ruimteventi1 at ie ademt de werker niet 

meer dan 10% van in de werkruimte verspreide activiteit 

in, bij een goede ruimteventilat ie niet meer dan 1%; 

- bij een plaatselijke afzuiging of matige zuurkast wordt 

10% van de aldaar verspreide activiteit in de werkruimte 

verspreid, bij een goede zuurkast niet meer dan 1% en bij 

een gesloten werkkast niet meer dan 0,1%. 

LMt de eerste twee veronderstellingen en de gestelde beper

king van de ingeademde activiteit tot 0,1 inhalatie-ALI in 

een jaar, volgt dat bij een standaard verspreidingsrisico 

en afwezigheid van venti1 atievoorzieningen, de toe te 
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passen hoeveelheid activiteit juist gelijk aan 1 ALI* mag 

bedragen. 

Voor andere werkomstandigheden kan een richtwaarde voor de 

maximaal toe te passen activiteit worden vastgesteld met 

behulp van de volgende formule: 

A m i * ALI.10P+(*+r 

Hierin is: 

Am^ : richtwaarde voor de maximaal toe te passen activi

teit in Bq op grond van het inhalatierisico**; 

ALI : "Annual Limit on Intake" voor inhalatie; 

p : de parameter voor het verspreidingsrisico: 

p = 0 standaard risico; 

p = 1, 2,... risico's kleiner dan standaard; 

p = -1,-2,...risico's groter dan standaard; 

q : de parameter voor ruimteventi1atie: 

q = 0 geen ruimteventilat ie; 

q = 1 normale ruimteventilat ie; 

q * 2 goede ruimteventilatie; 

r : de parameter voor lokale ventilatievoorziening: 

r = 0 geen lokale vent ilatievoorzieninq; 

r = 1 plaatselijke afzuiging, matige zuurkast; 

r = 2 goede zuurkast; 

r * 3 gesloten werkkast. 

* Over het verschil van mening over het gebruik en de no
tatie van de ALI als eenheid van gewogen activiteit 
zie[2] 

** Bij radioactieve stoffen met een lage specifieke activi
teit, zoals natuurlijke radioactieve stoffen, wordt de 
activiteit die wordt ingeademd beperkt doordat de mens 
slechts een beperkte hoeveelheid stof kan inademen. De 
activiteit die kan worden toegepast zal dan groter zijn 
dan de met behulp van formule(3) bepaalde hoeveelheid. 
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Wanneer zich in de ruimte n bronnen bevinden die aanleidinq 

kunnen geven tot verspreidinq van activiteit in de lucht, 

dan moet worden voldaan aan: 

" A(i) 
l — — - < 1 

i=l A m i ( H = 

Hierin is : 

A(i) : de van nuclide i aanwezige hoeveelheid activi

teit; 

A m i (i) : de voor nuclide i uit (3) berekende waarde van 

Ami • 

Uit formule (3) en de gegeven definitie van een standaard 

verspreidingsrisico kan voor iedere waarde van p direct 

worden afgeleid welk deel van de toegepaste activiteit per 

jaar in de lucht kan worden verspreid. In kolom 2 van tabel 

3.1 is de hiermee bij benadering overeenkomende fractie per 

week, aangegeven. Bij toepassing van een zuurkast of oeslo-

ten werkkast is dit dus de fractie die in de lucht in de 

kast wordt verspreid. 

Bij bestaande toepassingen kan de waarde van p worden vast

gesteld door in een bepaald tijdsinterval te meten welk 

deel van de toegepaste activiteit via de (ongefilterde) 

venti1 atielucht wordt afgevoerd. Bij nieuwe toepassingen 

moet men hiervan een schatting maken. 

Bij het maken van een dergelijke schatting moet aan de vol

gende punten worden gedacht. 

- Bij het toepassen van radioactieve gassen wordt de hoe

veelheid activiteit die per week ontsnapt, bepaald door 

de druk van het gas t.o.v. de omgeving en de lekdichtheid 

van de opstelling. In sommige gevallen zal men een meer 

of minder groot deel van de werkvoorraad, in verband met 

de aard van de toepassing, bewust willen lozen. De waarde 

van p wordt dan door deze bewuste lozing bepaald. 
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- Bij het toepassen van stofvormige activiteit (poeders) 

hangt de mogelijkheid van verspreiding in lucht in sterke 

mate af van de deeltjesgrootteverdeling van het stof. De 

aard van de bewerking bepaalt verder in welke mate de 

deeltjes door stuiven worden verspreid. 

- Bi j' radioactieve vloeistoffen moet worden gelet op de 

dampspanning bij de voorkomende temperaturen. Verder is 

de aard van de bewerking in sterke mate bepalend voor de 

mate van verdamping of de mate waarin de vloeistof als 

aerosol kan worden verspreid. 

- Bij oplossingen van radioactieve stoffen kan verspreiding 

optreden door spatten en morsen. Na verdampen van het op

losmiddel ontstaat stofvormige activiteit die, afhanke

lijk van de omstandigheden, voor een deel in de lucht te

recht kan komen (resuspensie). 

- Bij vaste stoffen is verspreiding in lucht alleen denk

baar voor aan het oppervlak hanqend stof (oppervlaktebe

smetting). In de meeste gevallen zal de toe te passen be

perking worden bepaald door de mogelijkheid van uitwendi

ge bestraling (zie 3.2). 

Om een idee te geven van de orde van grootte van parameter 

p bij toepassingen in radionuclidenlaboratoria, zijn in ko

lom 3 van tabel 1 enkele voorbeelden genoemd. De hierbij 

aangegeven waarde van p dient te worden beschouwd als een 

indicatie, omdat in de praktijk bij gelijksoortige toepas

singen grote verschillen in de mate van verspreiding in 

lucht kunnen voorkomen o.a. als gevolg van verschillen in 

de zorgvuldigheid van werken en de mate van controle op mo

gelijke verspreiding. 



- 46 -

Tabel 1: Indicatie voor de waarde van verspreidingsparame
ter p voor enkele toepassingen in radionucliden-
laboratori a. 

Corresponderende 
p verspreiding in lucht soort toepassing* 

als fractie per week 

-3 1 - gasvormige activiteit, lozing ge
hele werkvoorraad per week 

-2 ïo-1 - gasvormige activiteit, lek enkele 
procenten per dag 

- mengen, malen van poeders 
- vloeistoffen met temperatuur 

tegen kookpunt 
- sterk spattende bewerking van 

vloei stoffen 

-1 io-2 - gasvormige activiteit in goed 
gesloten vat (lek < 1% per week) 

- eenvoudige bewerking van poeders 
- bewerking van vloeistoffen met 

spatten en morsen 

0 io-3 - niet spattende bewerking van 
vloei stoffen 

- beperkte hantering van poeders 
(afwegen) 

1 ïo-" - beperkte hantering vloeistoffen 
- opslag van poeders 

2 io-5 - opslag van vloeistof in goed 
gesloten vat 

De commissie geeft in overweging om het gebruik van de in 

deze paragraaf beschreven methodiek, na het opdoen van er

varing, te evalueren en deze tabel dan zonodig aan te vul

len c.q. aan te passen. 

* De bijbehorende p-waarde is slechts een indicatie. In de 
praktijk kunnen grote verschillen in de mate van ver
spreiding voorkomen. 
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De waarde van parameter q in formule (3) is een maat voor 

de door de werker ingeademde fractie van de in de lucht van 

de werkruimte ontsnapte activiteit. Deze fractie wordt be

paald door de wijze waarop de in de lucht van de werkruimte 

ontsnapte activiteit zich in deze ruimte verdeelt, door de 

snelheid waarmee de lucht in de werkruimte wordt ververst 

en door de positie van de werker in de werkruimte. 

Is de ontsnapte activiteit gas- of dampvormiq, dan kan als 

volgt een schatting worden gemaakt van de door de werker 

ingeademde fractie. Aangenomen wordt dat het ontsnapte gas 

zich in vrij korte tijd over de gehele werkruimte zal ver

delen. Is V het volume van de ruimte in m 3 en N het venti-

latievoud hiervan in malen per uur, dan ademt de werker bij 

een ademhalingssnelheid van 1 m 3/uur de fractie l/NV van de 

in de lucht verspreide activiteit in. Bij een volume van 

100 m 3 bedraagt de ingeademde fractie dus 10" 2(q = 2) bij 

een venti1 atievoud van 1 maal per uur. 

Bij stofvormige activiteit en ook bij oplossinaen waarbij 

door spatten en morsen stofvormige activiteit ontstaat, zal 

de verspreiding hiervan in de werkruimte sterk ongelijkma

tig zijn. De grootste luchtbesmettingen vallen te verwach

ten in de omgeving van werktafel, zuurkast of werkkast. Oe 

snelheid van afvoer van deze besmette lucht, wordt bepaald 

door de plaatselijke luchtsnelheid. 

De door de werker getnhaleerde fractie zal in de praktijk 

aan grote variaties onderhevig zijn als gevolg van ver

schillen in verspreidingspatroon, in grootte en richting 

van de plaatselijke luchtsnelheid en in positie van de wer

ker ten opzicht van de besmettingsbron. 

Voor een ruimte met een volume van V m 3 en een ventilatie-

voud van N maal per uur, zal de gemiddelde luchtsnelheid 

Nvl/3 bedragen. Als we vervolgens aannemen dat de werker 

zich op 1 meter stroomafwaarts van de bron bevindt en dat 

de besmetting zich op deze afstand over een oppervlak van 1 

m 2 heeft verspreid, dan bedraagt de getnhaleerde fractie 

bij benadering l/NV 1/ 3. Bij een ruimte van 100 m3 is de 
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getnhaleerde fractie dus ca 10"1 (q = 1) bij een ventila-

tievoud van circa 2 maal per uur en 10*2 (a x 2) bij circa 

20 maal per uur. 

Uit het bovenstaande volgt dat voor de meeste toepassingen 

een ruimteventilatie van enkele malen per uur als normaal 

(q = 1) kan worden gekarakteriseerd. Afhankelijk van vorm 

en inhoud van de ruimte, is sprake van een goede ruimteven-

tilatie (q = 2) bij een venti lat ievoud van 10 a 20 maal, 

waarbij de grootste waarde geldt voor een ruimte van circa 

100 m3. 

De keuze van de waarde van parameter r zal in de meeste ge

vallen geen moeilijkheden opleveren. Wel moet worden be

dacht dat er grote verschillen kunnen bestaan in de kwali

teit van de voorziening. Zo kan een goed ontworpen plaatse

lijke afzuiging een bescherming geven die gelijkwaardig is 

aan die van een zuurkast. Een zuurkast met onvoldoende 

luchtsnelheid in de werkopening zal daarentegen mogelijk 

beter als plaatselijke afzuiging gewaardeerd kunnen worden. 

De commissie vestigt er de aandacht op dat ook de met be

hulp van formule (3) bepaalde waarde van km] niet mag 

worden opgevat als een limiet voor de toe te passen activi

teit die niet mag worden omschreden. Formule (3) is bedoeld 

als hulpmiddel bij het vaststellen van een richtwaarde voor 

de activiteit die op grond van een schatting van het risico 

van verspreiding in lucht, veilig kan worden gehanteerd. 

Bij een goede, inschatting van het verspreidingsrisico 

(waarde van p) zal, gezien de conservatieve aanname ten 

aanzien van de door de werkers ingeademde fractie van de in 

de werkruimte verspreide activiteit, de door de werkers ge

middeld per jaar ingeademde activiteit in veel gevallen 

aanzienlijk kleiner zijn dan de gestelde richtwaarde van 

0,1 ALI. 
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Omdat schatting van het verspreidingsrisico meestal slechts 

bij benadering mogelijk is, acht de commissie de genoemde 

conservatieve aannane in eerste instantie verantwoord. Aan 

de hand van luchtbesmett ingsmet ingen in de ademzone van de 

werkers kan de waarde van AM^ zo nodig nader worden 

bijgesteld. 

Ook hier geldt dat op grond van het ALARA-pr inc ipe steeds 

moet worden nagegaan of gezien het doel van de toepassing 

gebruik van de maximale hoeveelheid wel nodig is. 

3.4 Indeling _van werksituaties waarbij uitwendige bestra

len § " dó o r~ J^30Ï)ACIOXVA I£aAsXrï ~J*f- 11 ??8 ? ÓI § Ë * C § § § * 111Ü!?" 

Bij het verblijf in een atmosfeer waarin zich radioactieve 

gassen of dampen bevinden, kan het risico voor de werkers 

in overwegende mate worden bepaald door uitwendige bestra

ling in plaats van door inhalatie (zie 2 . 2 ) . Dit is 

bijvoorbeeld het geval met radioactieve edelgassen 

(uitgezonderd R n ) . De ICRP geeft voor dergelijke 

radionucliden geen waarde voor de ALI. In plaats daarvan 

wordt de "Derivec Air Concentration" (DAC) opgegeven, die 

is gedefinieerd als l/2000ste deel van de tijdsintegraal 

over een jaar van de activiteitsconcentratie in lucht 

waardoor een werker een uitwendige stralingsdosis ter 

grootte van de limietwaarde voor het effectief 

dosisequivalent zou ontvangen. 

Indien het desbetreffende radionuclide straling met een 

grote dracht (zoals gammastraling) uitzendt, geeft ICRP-30 

DAC-waarden voor verschillende volumina van de omringende 

ruimte, te weten 100, 500, 1000 m3 en een oneindig grote 

halve bol. 

Een schatting van de concentratie waaraan de werkers worden 

blootgesteld, kan als volgt worden verkregen. Is A de hoe

veelheid activiteit waarmee wordt gewerkt, dan volgt uit de 
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in 3.3 gegeven definitie van verspreidingsrisico, dat in 

een jaar totaal A.10~ p~ r" 1 aan activiteit in de werkruim

te zal ontsnappen. Is V het volume van de werkruimte en N 

het ventilatievoud in h"1 dan wordt de verspreide activi

teit gemengd net 2000 NV m* lucht. De concentratie in de 

werkruimte wordt dus gemiddeld C * A.10-P-r'1/20O0 NV. 

De in dit rapport als richtwaarde gehanteerde stralingsbe

lasting van 5 mSv per jaar wordt ontvangen door de werkers 

bij blootstelling gedurende de werktijd aan een 

concentratie van C = 0,1 DAC. De hiermee corresponderende 

hoeveelheid activiteit wordt gegeven door: 

A = 2.102 N.V. DAC. 10P + r + 1 

Omdat een normale ruimteventilat ie (q = 1} overeenkomt met 

een ventilatievoud van circa 1 maal per uur (zie 3.3), kan 

N worden vervangen door ÏO**"1. Voor een werkruimte met 

een volume van 100 m3 wordt A dus: 

A = 2.101* DAC. 10P +Q + r 

Bij deze schatting voor de maximaal toe te passen activi

teit veronderstelt de commissie dat de activiteit die in de 

werkruimte wordt verspreid, zich homogeen mengt met de 

lucht in de ruimte en dat deze lucht overal in hetzelfde 

tempo wordt ververst. In de praktijk zal hieraan niet 

altijd zijn voldaan wat kan resulteren in hogere 

concentraties dan waarvan bij de berekening is uitgegaan. 

Het verdient daarom aanbeveling bij nieuwe toepassingen in 

eerste instantie een wat lagere waarde voor A aan te 

houden. 

Omdat bij radionucl iden, waarvoor zowel een AL I - als een 

DAC-waarde wordt gegeven, inhalatie van 1 ALI overeenkomt 

met blootstelling aan 2500 DAC-uur*, beveelt de commissie 

aan in geval van "submersion" als richtwaarde voor de 

maximaal toe te passen activiteit te nemen: 

* Uit een inhalatietempo van 1,2 m3/h gedurende 2000 uur 
resulteert een blootstelling van 2400 DAC-uur. Deze waar
de is door de commissie afgerond op 2500 DAC-uur. 
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A m s = 2500 DAC.10P+<J+r 

Hierin is: 

A m s: de maximaal toe te passen activiteit in Bq 

DAC: de "Derived Air Concentrion" van het betreffende 

radionuclide in Bq per m 3. 

3 .5 RisjcoJs_van_oppervlaktebesmettjngen 

Bij werkzaamheden met stofvormige activiteit leidt de in de 

werkruimte verspreide activiteit, via depositie, tot opper

vlaktebesmetting. Ook bij het werken met oplossingen hebben 

spatten of morsen een stofvormige oppervlaktebesmetting tot 

gevolg. Resuspensie van dit stof levert een inhalatierisico 

op. Bij aanraken van de besmette oppervlakken met de onbe

schermde hand bestaat er een ingestierisico. Om deze risi

co s tot aanvaardbare waarden te beperken is het nodig de 

oppervlaktebesmetting te beperken door regelmatige schoon

maakprocedures. 

In welke mate beperking is gewenst met het oog op het inha

latierisico, kan worden afgeleid uit formule (3) door aan 

te nemen dat de oppervlaktebesmetting stofvormig is en het 

verspreidingsrisico hiervan kan worden gekarakteriseerd met 

p = -1, q = 1, en r « 0. De toelaatbare totale oppervlakte

besmetting is dan volgens (3) 1 inhalatie-ALI. Nemen we aan 

dat deze besmetting is verdeeld over een oppervlak van 1 m2 

rond de werkplek, dan wordt de maximaal toelaatbare opper

vlaktebesmetting 10"1* inhalatie ALI/cm2 *. 

* Voor een niet nader geïdentificeerde a-straler is de ALI 
te stellen op ongeveer 10 Ci (4.10 Bq) en voor een 
niet nader geïdentificeerde 0-straler op 10 Ci (4.10** 
Bq).De maximaal toelaatbare oppervlaktebesmetting wordt 
dus 1 pCi/cm2 (4.10- 2Bq/cm 2) voor a-stralers en 100 
pCi/cm2 (4 Bq/cm 7) voor p-stralers. 
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In bovengenoemd voorbeeld is uitgegaan van een werksituatie 

met q * 1 en r = 0. Afwijkende waarden voor q en r geven 

uiteraard andere resultaten. Zo is bij een goede algemene 

ventilatie (q = 2) een tien maal grotere oppervlaktebesmet

ting in de werkruimte toelaatbaar. In een zuurkast (r = 2) 

mag de totale oppervlaktebesmetting 100 maal groter zijn 

dan in de werkruimte. 

Om het ingestiegevaar bij een oppervlaktebesmetting van 

10" u inhal at ie-ALI/cm2 te schatten, nemen we aan dat de 

hand van de werker tot dezelfde graad besmet raakt als het 

oppervlak rond de werkplek. Als we verder aannemen dat per 

week de totale hoeveelheid besmetting van 2 cm 2 van de han

den wordt ingeslikt dan is de totale ingestie per jaar cir

ca 1 0 ~ 2 inhalatie-ALI. Daar óa inhalatie-ALI veelal van de

zelfde orde van grootte is als ingestie-ALI, is het inges-

tierisico bij een oppervlaktebesmetting van 10" inhalatie 

ALI/cm 2 aanvaardbaar. Dit zal zeker het geval zijn bij een 

goede werkdiscipline omdat de werkvoorschriften ingestie in 

de werkruimte vrijwel uitsluiten en ingestie na het werk 

wordt voorkomen door wassen en controleren van de handen. 

^•6 Ül5i92.I5_y.ên._2G9e.y.?ll?n. 

In deze paragraaf maakt de commissie voor een aantal inci

denten en ongevallen een schatting van de hoeveelheid ra

dioactief materiaal die de werker hierbij binnen krijgt. Je 

commissie gaat er daarbij vanuit dat de gehanteerde hoe

veelheid gelijk is aan de maximale hoeveelheid berekend met 

behulp van formule (3). 
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3.6.1. Het tijdelijk uitvallen van venti1 atievoorzieninqen 

Als de plaatselijke ventilatie uitvalt zal gedurende zekere 

tijd meer activiteit in de lucht van de werkruimte aanwezig 

zijn dan bij werkende ventilatie. De commissie neemt aan 

dat hierdoor de beschermende werking van zuurkast en geslo

ten werkkast met een factor tien wordt verlaaqd. Zij veron

derstelt dus dat 10% van de luchtbesmetting in de zuurkast 

na het stoppen van de ventilatie in de werkruimte terecht 

komt. Bij een gesloten werkkast wordt hiervoor dus 1% aan

genomen. Het uitvallen van de algemene ventilatie van de 

werkruimte betekent dat de beschermende werking hiervan 

wegvalt. Bij een goede algemene ventilatie (q = 2) betekent 

dit dat de werker van de in de lucht verspreide activiteit 

1 0 2 maal meer zal inademen dan bij werkende ventilatie. 

Voorts neemt de commissie aan dat de werkruimte ca. 10 mi

nuten (is ongeveer 1 0 " 4 deel van de jaarlijkse werktijd) na 

het uitvallen van. de ventilatie is ontruimd. De door de 

werker gefnhaleerde hoeveelheid bedraaqt dan: 

10 X 1 0 2 X 1 0 - H x 0,1 ALI = 1 0 - 2 ALI 

Het tijdelijk uitvallen van alle venti1 atievoorzieninqen 

levert dus geen onaanvaardbaar risico op. Wel is bij een 

goede algemene ventilatie (q = 2) een redelijk snelle ont

ruiming van de werkruimte gewenst. Bij normale (o = 1) of 

slechte {q = 0) algemene ventilatie zal de door de werker 

geïnhaleerde hoeveelheid een factor 10 respectievelijk 100 

lager zijn en is ontruiming van de werkruimte dus minder 

urgent. 
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3.6.2 Breuk van een voorraadvat 

Als een voorraadvat met activiteit plotseling breekt, bete

kent dit dat het verspreidingsrisico ineens sterk stijgt. 

Wanneer wordt aangenomen dat in dat geval de waarde van p 

toeneemt p = 2 tot p=-l (zie tabel 1 ) , dan neemt de ver

spreiding in lucht met een factor 10 toe. Wordt de bloot

stellingstijd door ontruiming van de werkruimte beperkt tot 

tien minuten, dan bedraagt de geinhaleerde hoeveelheid: 

10 3 X ÏO- 4 X 0,1 ALI = ÏO* 2 ALI 

Duidelijk is dat ontruiming is aan te bevelen. Bij verdere 

acties in de werkruimte is adembescherming gewenst. 

3.6.3 Explosie in een gesloten werkkast 

De commissie veronderstelt dat bij werkzaamheden met vloei

stoffen met een standaard-verspreidingsrisico door een ex

plosie de gehele werkvoorraad in de werkruimte wordt gebla

zen. De beschermingsfactor van de werkkast, die voor inha

latie een factor van 103 bedraagt, vervalt hierdoor. Boven

dien neemt door het wegspatten van de vloeistof het ver

spreidingsrisico sterk toe. Nemen we aan dat dit kan worden 

karakteriseerd door p=-2 dan zal het tempo van verspreiding 

met een factor 10 2 toenemen. Als de blootstellingstijd door 

ontruiming beperkt blijft tot tien minuten, dan zal de ge

ïnhaleerde hoeveelheid dus bedragen: 

10 3 X 10 2 X ÏO"1* X 0,1 ALI = 1 ALI 

Voor een ongelukssituatie is dit een aanvaardbare hoeveel

heid. Door het sneller verlaten van de werkruimte kan de 

blootstellingstijd nog aanzienlijk worden bekort. 
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3.6.4 Inwendige besmetting door verwonding 

De commissie gaat uit van werk met een vloeistof met een 

standaard verspreidingsrisico in een zuurkast. De werkvoor-

raad van 10** ALI bevindt zich in 1 liter vloeistof. De ac

tiviteitsconcentratie is dus 10 ALI/cm 3. 

Wanneer de hand gewond raakt door een scherp voorwerp, de 

wond met enkele druppels vloeistof (0,1 cm 3) wordt besmet 

en de hoeveelheid activiteit die via de wond in het bloed 

wordt opgenomen even groot is als bij inhalatie van de 

druppels vloeistof, dan is de opname via cî  wond gelijk 

aan een inhalatie van: 

10-1* X 10* ALI = 1 ALI 

Dit voorbeeld toont aan dat bij vloeistoffen met een hoge 

activiteitsconcentratie verwondingen aanzienlijke inwendige 

besmettingen kunnen opleveren. Als verwondingen zich kunnen 

voordoen verdient het aanbeveling de activiteitsconcentra

tie te beperken tot ca. 1 ALI/cm 3. 



- 56 -



- 57 -

4. BEPERKING VAN DE STRALINGSBELASTING VAN DE BEVOLKING 

4.1 Inleiding 

De lozingen door radionuclidenlaboratoria in het milieu 

kunnen leiden tot een verhoging van de stralingsbelasting 

van de bevolking. Deze lozingen kunnen worden verdeeld in 

twee soorten, te weten vloeibare lozingen via de al of niet 

op een openbaar riool aangesloten afvoer van het laborato

rium en gas- of dampvormige lozingen via de venti1 atievoor-

zieningen van het laboratorium. 

Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van deze lozin

gen zijn door de commissie in de eerste plaats in beschou

wing genomen de groepen van de bevolking waarbij de hoogste 

stralingsbelasting kan worden verwacht, de zogenoemde kri

tieke groepen. Als maatstaf voor de aanvaardbaarheid kiest 

zij voor een verhoging van de stralingsbelasting voor deze 

groepen met niet meer dan IX van de ICRP-norm voor indivi

duele leden van de bevolking. Dit komt overeen met een ver

hoging van de individuele effectieve dosis met 50 jiSv (5 

mrem) per jaar*. 

Om een indruk te krijgen van de mogelijke gezondheidsschade 

voor de bevolking als geheel heeft de commissie bovendien 

schattingen gemaakt van de collectieve dosis die de bevol

king als gevolg van deze lozingen kan ontvangen. Om de aan

vaardbaarheid van een collectieve stralingsbelasting te 

kunnen beoordelen, zou een rechtvaardiginqsprocedure, zoals 

aanbevolen door de ICRP, moeten worden uitgevoerd. Hierbij 

moeten de voordelen van het gebruik van de radionucliden 

worden afgewogen tegen de nadelen, waartoe o.a. behoren de 

mogelijke gevolgen van de collectieve blootstelling van de 

bevolking. Een dergelijke afweging is voor een specifieke 

* In principe kunnen individuele leden van de bevolking zo
wel behoren tot de kritieke groep voor lozingen in water 
als tot de kritieke groep voor lozingen in lucht. Voor 
die leden van de bevolking is het mogelijk dat de indivi
duele effectieve dosis wordt verhoogd met 100 îSv per 
jaar. 
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toepassing van radionucliden in principe mogelijk. In vele 

gevallen zullen echter de voordelen van de toepassing moei

lijk zijn te kwantificeren. De commissie heeft daarom afge

zien van een algemene rechtvaardigingsprocedure voor de lo

zingen van alle radionuclidenlaboratoria te zamen. Volstaan 

is met beoordeling van de aanvaardbaarheid van een collec

tieve stralingsbelasting op grond van het berekende aantal 

te verwachten gezondheidseffecten. 

4.2 Vloeibare lozj^Sfn 

Bij lozing van radionucliden in oppervlaktewater kan de 

mens langs vele routes met geloosde radionucliden in con

tact komen. De blootstellingswegen die door de commissie 

zijn beschouwd zijn samengevat in figuur 1. 

Figuur 1: Vereenvoudigd schema van blootstellingswegen 
— die leiden tot stralingsbelasting van de mens 

als gevolg van lozingen van radionucliden in 
riool- en oppervlaktewater. 
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w 

Afvalwaterzuivering \ Afvalwaterzuivering \ 
^~ 

Zoetwatervis — • 

Lozingen van 

Radionucl iden 

Afvalwaterzuivering 
zoet oppervlakte ^~ 

Zoetwatervis 

Lozingen van 

Radionucl iden 

Afvalwaterzuivering 

W t e r Lozingen van 

Radionucl iden 

W t e r Lozingen van 

Radionucl iden *• 

* 

Drinkwater 

Lozingen van 

Radionucl iden 

1 * 

Drinkwater 
fc. 1 * 

Drinkwater 

—w 

Zeewater 

* 

Zeewater 
• * 

Zeevis 
Schaal- er. 
Schelpdieren 

Zeevis 
Schaal- er. 
Schelpdieren 

b 
Zeevis 
Schaal- er. 
Schelpdieren V 

* Door depositie van in de lucht verspreide activiteit 
worden ook andere, blootstel 1ingswegen gevolgd, zoals 
via weiland en beregeningswater, 

** Hiertoe tevens te rekenen vismeel, eieren, kippe- en 
va»kensvlees. 
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Omdat de doses ten gevolge van vloeibare lozingen niet al

leen afhangen van de geloosde hoeveelheden, maar ook van de 

aard van de geloosde radionucliden en de verdelingen van de 

lozingen over het land, is in eerste instantie volstaan met 

berekeningen voor de huidige situatie. Voor de geloosde 

hoeveelheden in de diverse delen van het land gaat de com

missie uit van de thans verstrekte vergunningen en de daar

voor geldende maxima. Hat betreft de aard van de radionu-

cliden gaat zij uit van een standaardmengsel dat dezelfde 

samenstelling heeft als het totale pakket radionucliden dat 

in de vorm van niet-ingekapselde bronnen in een jaar is in

gekocht. Voor de wijze waarop de berekeningen zijn uitge

voerd verwijst de commissie naar Appendix A. De resultaten 

zijn samengevat in tabel 2. 

Het ligt voor de hand bij het formuleren van een nieuwe 

norm voor vloeibare lozingen een weging toe te passen en 

als eenheid van lozing de ingestie-ALI van het beschouwde 

radionuclide te gebruiken, immers de laatste stap in de 

blootstellingsketen is ingestie door de mens. Ingestie van 

1 ALI zal onafhankelijk van de aard van het radionuclide 

steeds dezelfde effectieve dosis tot gevolg hebben. 

De tabellen 3 en 4 geven de rekenresultaten uit appendix A 

daarom nog eens weer, nu niet voor een lozingsomvang zoals 

die thans maximaal is toegestaan volgens de verstrekte ver

gunningen, maar voor een totale lozing door alle radionu

cl idenlaboratoria te zamen van 10 6 ingestie-ALl voor ieder 

van de beschouwde radionucliden en voor het standaardmeng

sel . 

In de laatste kolommen van beide tabellen is het maximum 

aangegeven, waarbij in aanmerking is genomen dat de weg via 

het slib van zuiveringsinstallaties enerzijds en alle ande

re wegen anderzijds elkaar wederzijds uitsluiten. Bij de 

collectieve doses is het cijfer in de laatste kolom ofwel 

het cijfer in de vierde kolom, ofwel de som der cijfers in 

de volgende kolommen. Bij de maximale individuele dosis is 

het maximum van enige kolom genomen, dat wil zeggen dat de 

uitkomsten gegeven worden voor mensen die behoren tot een 

kritieke groep, zie ook de noot op pag. 57. 
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Tabel 2: Overzicht van de schattingen van de maximale individuele doses en van de col
lectieve jaardoses als gevolg van de toegestane lozingen van radionucliden 
door laboratoria (4,2 E10 Bq/a), inclusief die via de ECN-pijpleiding (1,7 Eli 
Bq/a) en van de lozingen door ontslagen patiënten (1,8 Eli Bq/a) 

Blootstel
lingsweg 

Herkomst van 
de geloosde 
•engels van 
radionucliden 

Maximale individuele 
jaardosis 

Collectieve jaardoses Blootstel
lingsweg 

Herkomst van 
de geloosde 
•engels van 
radionucliden Sv belangrijkste 

radionuclide(n) 
man-
sievert 

belangrijkste 
radionuclide(n) 

Drinkwater 

Tuinbouw
producten 

Zoetwatervis 
en vismeel 

Zeevis 
schaal- en 
Scheldieren 

f laboratoria 

( patiënten 

f laboratoria 

( patiënten 

( laboratoria 
\ patiënten 

/ laboratoria 
I patiënten 
( ECN 

8 E-10 * 

1 E-9 

7 E-9 

4 E-7 
5 E-8 

7 E-9 
2 E-10 
7 E-9 

1 2 5 I , 32P, 
59Fe **5Ca 
I3ie» C a 

131T 32 p 

125J' 

3 2 p 

1 3 1 T 6 7 G a 

3 2 p 59 F 

ïïii 2biT1 
75Se', "Mo, 1J*C 

1 E-3 

2 E-3 

3 E-2 

8 E-4 
6 E-5 

(1 E-3 
<4 E-5 
(5 E-5 

125» 131. 

»P' 
131. 

1 3 1 I # 3 2 p > 125, 

32 p 

1 3 1 I , 67Ga 

13?» 2Ê?» 

Zuiveringsslib 
- inwendige 

bestraling 
- uitwendige 

bestraling 

t laboratoria 
i patiënten 
I laboratoria 
\ patiënten 

4 E-8 
7 E-10 
9 E-9 ** 
1 E-9 

H5C 125, U c 

59Fe; 
131I 

5 E-2 
7 E-4 
7 E-4 
1 E-4 

J|{a, " 5 1 , U C 
59Fe 
131, 

* 8 E-10 « 8 x 10-1 0 

** Exclusief huiddosis van 32P 
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Tabel 3: Maximale individuele doses, in fiSv/jaar bij lozing 
door alle nuclidenlaboratoria samen van 10 inges-
tie-ALI per jaar van elk radionuclide en van het 
standaard mengsel 

adio- Wijze van Halverings Melk en Drink Tuinbouw- Zoetwatervis Zeevis Maximum 
uclide verval tijd Vlees* water gewassen vismeel etc. 

,!H 
P 12,3 a 360 3 4 - _ 360 

14C P 5730 a 440 3 4 650 7 650 
3 2p P 14,3 d 2 - 3 800 12 800 
IIs P 87,4 d 190 2 4 90 - 190 

Ca P 165 d 330 2 4 4 - 330 
51Cr Y 27,7 d 2 1 3 15 - 15 

H F e 
P/T 44,6 d 5 1 4 8 6 8 

6 3 » H 
12?] B 100 a 110 3 4 20 - 110 6 3 » H 
12?] 

EC/Y 60,2 d 60 1 4 3 - 60 
1 3 1I P/Y 8 d - - 2 2 - 2 
tandaard - - 12 0,3 2 140 1 140 
tengsel 

Via slib afkomstig van zuiveringsinstallaties van afvalwater. 
Wordt deze route gevolgd, dan vervallen de overige routes. 

Tabel 4: Collectieve doses in mansievert/jaar bij lozing door 
alle nuclidenlaboratoria samen van 10 ingestie-ALI 
per jaar van elk radionuclide en van het standaard 
mengsel 

adio- Wijze van Halverings Melk en Drink Tuinbouw- Zoetwatervis Zeevis Max i mum 
uclide verval tijd Vlees* water qewassen vismeel etc. 

i^H P 12,3 a 430 4 20 _ .. 430 
1HC P 5730 a 500 4 20 14 7 500 
3 2p P 14,3 d 4 - 1 1 2 4 
IIs P 87,4 d 240 3 18 1 w 240 
l,C* P 165 d 400 3 19 - - 400 

Cr Y 27,7 d 2 2 15 - - 17 
Fe P/Y 44,6 d 4 2 16 - 3 21 

63Ni 
123, P 100 a 130 4 20 - - 130 63Ni 
123, 

EC/Y 60,2 d 70 2 17 - - 70 
131j P/Y 8 d - - 8 - - 8 
tandaard • - 15 0,4 8 0,3 0,5 15 
engsel 

Via slib afkomstig van zuiveringsinstallaties van afvalwater. 
Wordt deze route gevolgd dan vervallen de overige routes. 
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Uit de tabellen 3 en 4 blijkt dat, ondanks het gebruik van 

de ALI als eenheid van lozing, de grootte van de individue

le en collectieve doses afhankelijk is van het radionuclide 

en de blootstellingsweg. Dit is vooral het geval voor de 

blootstel 1ingswegen via slib en zoetwatervis, die tevens 

tot de hoogste doses leiden. Een van de oorzaken van deze 

afhankelijkheid is het verschil in halveringstijd van de 

beschouwde radionucliden. Bij de genoemde blootstellings

routes speelt dit een belangrijke rol vanwege het aanzien

lijke tijdsverloop van circa 0,5 a 1,5 jaar tussen het mo

ment van lozing van de activiteit en opname van een fractie 

hiervan door de mens. Daarnaast is ook het verschil in bio

logisch gedrag (concentratiefactoren) van belang. 

Omdat de behoefte aan lozing evenredig zal zijn met het 

aantal plaatsen waar radionucliden worden toegepast, stelt 

de commissie voor een lozingsnorm per werkruimte te hante

ren. Om te komen tot een schatting van de dosisconsequen

ties bij een zekere norm, gaat zij uit van 1000 vergunning

houders die gemiddeld over 3 werkruimten beschikken. Bij 

een lozingsnorm van 10 2 ingestie-ALI per werkruimte per 

jaar bedraagt de totale lozing door alle vergunninghouders 

te zamen, ten hoogste 3.10 ALI per jaar. Omdat niet alle 

vergunninghouders in een bepaald jaar zullen lozen wat 

maximaal is toegestaan, valt de totale lozing gemiddeld per 

jaar lager uit. 

Als we deze op 10 5 ingestie-ALI per jaar stellen en verder 

aannemen dat de vergunninghouders ongeveer op dezelfde wij

ze over het land verdeeld zijn als thans, dan kan uit de 

tabellen 3 en 4 het volgende worden geconcludeerd. 

Bij een totale lozing van 105 ingestie-ALI per jaar zal, 

wanneer deze voor een belangrijk deel bestaat uit langle-

vende radionucliden, de richtwaarde voor de maximale indi

viduele dosis van 50 ySv per jaar voor bepaalde kritieke 

groepen ongeveer kunnen worden bereikt. De collectieve do-
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sis bedraagt daarbij niet meer dan circa 50 mansievert. 

Als de lozing voor een belangrijk deel uit radionucl iden 

met een halveringstijd kleiner dan circa 40 dagen bestaat, 

-tan zullen de individuele en collectieve doses een orde van 

grootte lager zijn.* 

Op grond van deze gegevens stelt de commissie voor als 

richtMaarde voor een lozingsnorm 10 2 ingestie-ALI per werk

ruimte te hanteren. De individuele dosis voor leden van de 

bevolking bedraagt dan niet meer dan de gestelde richtMaar

de van 50 jiSv per jaar. Als gevolg van de te verwachten 

collectieve stralingsbelasting zijn de consequenties voor 

de volksgezondheid te verwaarlozen [3I. 

Oe commissie vestigt er de aandacht op dat de aanbevolen 

norm van 10 ingestie-ALI per werkruimte per jaar, be

schouwd dient te worden als een richtwaarde bij het vast

stellen van een lozingslimiet bij het verlenen van een ver

gunning. In vele gevallen zal men, gezien de gehanteerde 

radionucliden of de plaats van lozing, een hogere norm kun

nen hanteren. Voorwaarde is dat voor de betreffende situa

tie wordt nagegaan welke individuele doses kunnen worden 

verwacht. 

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit 

appendix A. 

Dit geldt niet voor P. Dit is een gevolg van de hoge 
concentratiefactor in vis voor dit radionuclide. 
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**3 t g z j n g e n i n l u c h t 

Bij lozing van radionucliden in de lucht via de ventilatie-

voorzieningen is inhalatie van een klein deel van de ge

loosde activiteit de eerste route van blootstelling van de 

mens. 

In de tweede plaats zal een deel van de in de lucht geloos

de radioactieve stoffen met een zekere vertraging door de

positie op het land terecht komen. Blootstel 1ino van de 

mens kan dan plaatsvinden door opname van met geloosde nu-

cliden besmette land- en tuinbouwprodukten, door het drin

ken van melk en eten van vlees van vee dat besmet voer 

heeft gegeten en door het drinken van besmet drinkwater. 

In het navolgende leidt de commissie eerst op grond van het 

inhalatie-risico een lozingsnorm af. Vervolgens gaat zij na 

of deze aanvaardbaar is, gezien het ingestie-risico via de

positie. 

Meestal wordt venti1atielucht van een radionuclidenlabora-

torium geloosd via een uitlaat op het dak van het gebouw 

waarin het laboratorium is ondergebracht. De hoogste con

centraties aan radionucliden in de lucht waarmee rekeninq 

moet worden gehouden, kunnen dan worden verwacht aan de 

rand van het gebouw. Personen die zich regelmatig in dit 

gebouw bevinden zullen aan deze concentraties worden bloot

gesteld, doordat lucht via ventilatie inlaten aan de rand 

van het gebouw van buiten wordt aangezogen. De bewoners van 

het gebouw vormen dus de groep met de hoogste individuele 

doses. 

Voor de berekening van de concentraties als functie van de 

afstand tot het gebouw maakt de commissie gebruik van een 

door Helitsky ontwikkeld verspreidingsmodel. Uitgaande van 

de Nederlandse windklimatologie heeft zij het concentratie

verloop gemiddeld over een jaar berekend voor drie gebouw

afmetingen. De wijze van berekening wordt toegelicht in 

appendix B. 
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Bij het berekenen van de dosisconsequenties ligt het voor 

de hand als eenheid van lozing de inhalatie-ALI te gebrui

ken. Daarom heeft de commissie voor een lozing van 1 inha

latie-All de individuele volgdosis berekend als functie van 

de afstand tot het lozingspunt. 

Voor het berekenen van de collectieve volgdosis neemt de 

commissie aan dat het laboratorium zich bevindt in het 

centrum van een stad waar de bevolkingsdichtheid 10 000 in

woners per km 2 bedraagt. Buiten de stad is een bevolkings

dichtheid van 500 personen per km aangenomen. De bereke

ningen zijn uitgevoerd voor drie stadsgroot en en twee be-

volkingsdichtheidsverdelingen. 

Tabel B.7 en B.8 van appendix B vermelden de aldus bereken

de individuele en collectieve volgdoses bij lozingen van 1 

inhalatie-ALI. In tabel 5 zijn deze resultaten samengevat. 

Tabel 5: Individuele en collectieve volgdosis door inade
ming, bij lozing van 1 inhalatie-ALI 

gebouw-grootte 

m3 

dosisconsequentie per geloosde ALI 
gebouw-grootte 

m3 
indi vidueel 

sievert 
collectief 
mansievert 

400 
1 100 

50 000 

4.1.lO"? 
5,1.10"' 
1.3.10-9 

3.10-f 
2.10"* 
2.10-6 

Uit tabel 5 kolom 2 blijkt dat de individuele dosis per ge

loosde ALI afhangt van de gebouwgrootte. 

Tabel 6 geeft voor de 3 beschouwde grootten aan bij welke 

lozing per jaar de individuele volgdosis nagenoeg gelijk is 

aan de gestelde richtwaarde van 50 jiSv per jaar. 
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Tabel 6: Lozing per jaar corresponderend met een indivi
duele volgdosis voor de kritieke groep van 50 
^Sv per jaar 

gebouw-grootte 
m 

lozing per jaar 
inhalatie ALI 

400 
1 100 

50 000 4.10* 

Omdat de lozing in lucht evenredig is aan het aantal werk

ruimten, stelt de commissie ook voor deze lozingen een norm 

per werkruimte per jaar voor. De hoogte van deze norm wordt 

bepaaid door de kleine gebouwen. Uit tabel 6 kolom 2 volgt 

dat bij 3 werkruimten per gebouw, de lozingsnorm 3.10 2 in-

halat'e-ALI per werkruimte per jaar is. 

Voor een schatting van de collectieve dosis gaat de commis

sie weer uit van 10O0 vergunninghouders met gemiddeld 3 

werkruimten per vergunning en een totale lozing die gemid

deld per jaar 1/3 is Vo.i wat op gror.d van de norm maximaal 

kan worden "eloosd. De totale lozing wordt dan 3.10 5 inha-

latie-ALI per jaar. Hiermee correspondeert een collectieve 

volgdosis .an circa 1 mansievert (tabel 5 ) . 

Om een indruk te krijgen van de doses die het gevolg zijn 

van depositie van in de lucht geloosde activiteit, neemt 

de commissie aan dat alle activiteit binnen korte tijd op 

de aardbodem terecht komt en wel binnen Nederland. Voor de 
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gedeponeerde activiteit heeft zij vervolgens voor eer. aan

tal mogelijke voedselketens de individuele en collectieve 

stralingsbelasting van de bevolking uitgerekend. De bereke

ningen, die zijn weergegeven in bijlage 6 van appendix A, 

zijn uitgevoerd met de ingestie-ALI als eenheid van lo

zing. Omdat voor de meeste radionucliden de ingestie-ALI en 

de inhalatie-ALI niet veel van elkaar verschillen, kunnen 

de resultaten O O K worden gebruikt voor lozingen uitgedrukt 

i n inhal at ie-ALI 's . 

Uit de berekeningen kan men afleiden dat bij depositie van 

3.10 5 ALI de maximale individuele volgdosis circa 1 uSv en 

de collectieve volgdosis circa 20 mansievert bedraagt, om

dat door export het aantal blootgestelden groter is dan 14 

mi 1joen. 

De depositie levert dus geen noemenswaardige bijdrage tot 

de individuele dosis maar is wel bepalend voor de grootte 

van de collectieve dosis. Daarbij dient wel te worden be

dacht dat de genoemde doses, gezien het gebruikte model, 

overschattingen zijn. 

Op grond van de dosisschattingen voor inhalatie en ingestie 

stelt de commissie voor om voor lozingen in lucht als 

richtwaarde voor een lozingsnorm van 3.10 2 inhalatie-ALI 

per werkruimte per jaar te hanteren. Bij deze waarde be

draagt de individuele dosis voor leden van de bevolking 

niet meer dan de gestelde richtwaarde van 50 n$v per jaar. 

Als gevolg van de te verwachten collectieve stralingbelas

ting zijn de consequenties voor de volksgezondheid te ver

waarlozen [3]. 

Indien daaraan behoefte bestaat kan van bovengenoemde norm 

worden afgeweken. De toelaatbare lozing dient dan te worden 

afgestemd op de individuele dosis die op grond van het aan

tal werkruimten en de gebouwgrootte kan worden verwacht. 

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de gegevens in ao-

pendix B. 



- 68 -

4_.4_Loz2n3_van_ede2gassen 

In appendix B wordt aangetoond dat bij lozing van edelgas-

sen waarbij geen inhalatie maar externe bestraling plaats 

vindt, de dosisconsequenties kunnen worden verkreqen door 

in de berekeningen voor inhalatie de AL I te vervangen door 

2500 DAC. De richtwaarde voor lozing van edelgassen wordt 

dus 300 x 2500 DAC of afgerond 10 6 DAC per werkruimte per 

jaar. Hierin is de DAC uitgedrukt in Bq per m 3 en de lozinq 

in Bq. 



- 69 -

5. CLASSIFICATIE VAN RADIONUCLIDENLABORATORIA 

5.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is een indeling gegeven van 

werksituaties» op grond van respectievelijk het uitwendig 

bestralingsrisico en het risico van inhalatie. In de prak

tijk wordt de mogelijke stralingsbelasting van personen be

trokken bij werkzaamheden met radionucliden in overwegende 

mate bepaald door deze twee blootstel 1 i ngswegen. De hier

voor afgeleide limiteringen van de maximaal te hanteren ac

tiviteit (respectievelijk A m e, A m s en A mj) blijken in 

de meeste gevallen voldoende garantie te bieden tegen het 

oplopen van hogere stralingsdoses via andere blootstel-

lingswegen, zoals ingestie of incorporatie van radionucli-

den via de huid of via wondbesmettingen. 

De richtwaarden voor de maximaal toe te passen activiteit 

A m e , A m s en A m^, zoals deze in hoofdstuk 3 werden ge

definieerd, zijn afhankelijk van een aantal parameters 

waarmee de aanwezige voorzieningen en de aard van de werk

zaamheden wordt gekarakteriseerd. Door de juiste keuze van 

de waarde van deze parameters kan men in principe voor ie

dere situatie bepalen welke hoeveelheden activiteit maxi

maal kunnen worden toegepast. 

Een deel van deze parameters heeft betrekking op voorzie

ningen van technische of bouwkundige aard. Het ligt daarom 

voor de hand bij een classificatie van radionuclidenlabora-

toria de kwaliteit van genoemde voorzieningen door speci

fieke parameterwaarden te karakteriseren. 

Op pragmatische gronden kiest de commissie voor een classi

ficatie van radionuclidenlaboratoria die aansluit bij de 

huidige indeling in A-, B-f C- en D-laboratoria. Deze type

ring van radionuclidenlaboratoria is in ruime mate ingebur-
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gerd, terwijl voor tussenvormen de van toepassing zijnde 

activiteitsmaxima gemakkelijk kunnen worden afgeleid door 

interpolatie. 

A-laboratoria zijn niet in deze beschouwing betrokken. De 

commissie is van mening dat eisen en activiteitsmaxima voor 

dergelijke laboratoria, waarvan er in Nederland slechts en

kele voorkomen, per geval dienen te worden vastgesteld met 

behulp van een vei1igheidsanalyse. 

5.2. De huidigeclassjficatie vanradionuclidenlaboratoria 

In 1962 bracht de Gezondheidsraad een advies [4] uit, waar

in drie klassen van radionuclidenlaboratoria, aangeduid met 

de letters C, B en A werden onderscheiden. Voor deze klas

sen stelde het advies onder meer eisen aan de bouwtechni

sche veiligheidsvoorzieningen, alsmede maxima voor de te 

hanteren activiteit. Bij de vergunningsverlening aan radio

nucl idenlaboratori a heeft de overheid dit advies als richt

snoer gebruikt. 

Een recenter advies van de Gezondheidsraad [5] uit 1977 

stelde ten aanzien van de hier te beschouwen aspecten nau

welijks wijzigingen voor. Wel werd in een advies van de Ge

zondheidsraad uit 1978 [6] een nieuwe klasse (D-laborato-

rium) gedefinieerd. 

Een in 1983 verschenen publikatie van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid getiteld "Radionuclidenlaboratoria M [7] 

geeft richtlijnen voor inrichting van en werken in radionu

cl idenl aboratori a, onder meer bedoeld als leidraad voor 

toezichthoudende instanties. De eisen met betrekking tot de 

bouwtechnische veiligheidsvoorzieningen in B-, C- en 0-1a-

boratoria zijn daarin op bepaalde punten aanzienlijk scher

per gesteld dan in de hierboven genoemde adviezen van de 

Gezondheidsraad. 
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Voorts vermeldt de Arbeidsinspectie in publikatieblad P 

130-1 over "Laboratoria Veiligheid en Hygiene" [8] algemene 

eisen met betrekking tot voorzieningen in laboratoria ter 

bescherming van de werkers. 

In het advies van de Gezondheidsraad uit 1962 [4] wordt de 

maximaal te hanteren activiteit in 8- en C- laboratoria ge

geven door de formule: 

k = 10 n +P- 6 (7) 

waarin: 

k = maximum voor de totale activiteit van de in een labora

torium bewerkte stoffen: 

voor een C-laboratorium uitgedrukt in mCi; 

voor een B-laboratorium in Ci; 

n - graad van radiotoxiciteit van de nucliden volgens de 

Kernernergiewet, gebaseerd op de Euratomindeling: 

n = 1 zeer hoog - radiotoxisch 

n - 2 hoog radiotoxisch 

n - 3 matig radiotoxisch 

n = 4 laag radiotoxisch 

p = parameter voor de aard van de bewerking: 

p = 1 bewerking met zeer grote kans op verspreiding 

(bijvoorbeeld met poedervorrnige stoffen); 

p = 2 bewerking met grote kans op verspreiding 

p - 3 matige kans op verspreiding (bijvoorbeeld normale 

natte bewerking) 

p = 4 bewerking met geringe kans op verspreiding 

(bijvoorbeeld eenvoudige natte bewerking) 

p = 5 opslag. 

Buiten de zuurkast mag in een C-laboratorium rcaximaa} ü fl k 

mCi worden bewerkt; in een B-laboratori. <r, ̂ animaal k mCi. 

Nucliden van groep n * 1 mogen in een C-icb&fatorium niel 

worden gehanteerd (dat wil zeggen activiteiten boven de 

grens van 10" 7 Ci waarvoor vergunningsplicht geldt ingevol

ge het Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet). 
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Voor D-laboratoria zijn in het Gezondheidsraadadvies van 

1978 f3] de maximale werkhoeveelheden voor bewerkingen waar

voor p = 3 geldt, gesteld op: 

n = 2 5 x 10' 6 Ci 

n = 3 5 x 10' Ci 

n = 4 5 x 10""* Ci 

waarin n = de radiotoxiteitsklasse 

Per week mag maximaal het dubbele van bovenstaande hoeveel

heden worden bewerkt. Handelingen met grotere kans op ver

spreiding (p = 1 en p = 2) zijn niet toegestaan. Opslag is 

toegestaan tot 100 maal de eerdergenoemde hoeveelheden. 

Het risico van uitwendige bestraling wordt gelimiteerd door 

een maximalisering van het gemiddelde dosistempo op de nor

maal betreedbare plaatsen: 2,5 mrem/h voor B-laboratoria en 

0,25 mrem/h voor C-laboratoria. 

De hierboven aangegeven waarden voor de maximaal te hanteren 

activiteit treft men ook aan in de publicatie "Radionucli-

denlaboratoria" van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 

1983 [7]. 
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5.3 Aanbevolen classificatie van radionuclidenlaborato-
ria . 

Het in hoofdstuk 3 beschreven systeem voor indeling van 

werksituaties biedt de mogelijkheid tot een betere kwanti

tatieve verantwoording van de richtlijn voor ce maximaal 

toe te passen hoeveelheden activiteit. Door de activiteits-

maxima op grond van het inhalatierisico (A r^) uit te 

drukken in ALI vs ontleend aan ICRP-30 [9] word", tevens de 

nogal starre indeling van de nucliden in radiotoxiciteits-

klassen vermeden. 

De parameters die bepalend zijn voor de classificatie van 

een ruimte, zijn q en r, die respectievelijk de algemene en 

plaatselijke ventilatievoorzieningen karakteriseren. In de 

praktijk zijn diverse combinaties denkbaar. De commissie 

stelt voor de in tabel 7 genoemde parameterwaarden te han

teren voor standaard radionuclidenlaboratoria van typen B, 

C en D, waarvan ook mengvormen denkbaar zijn. De maximaal 

te hanteren activiteiten dienen dan te worden beoordeeld 

met behulp van formule 3. 

Tabel 7: Venti1 atieparameters voor standaard B, C, en 
D-laboratoria (Ami « ALI.10P +Q + r) 

Lokat ie q r 

B-lab. zuurkast 2 
B-lab. werkruimte 0 
B-lab. hulp- of nevenruimte 0 
C-lab. zuurkast/lokale afzuiging 1 
C-lab. werkruimte 0 
C-lab. hulp- of nevenruimte 0 
D-lab. 0 0 
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Een waarde 'twee van de parameter q veronderstelt, afhan

kelijk van de inhoud van het laboratorium, een ventilatie-

voud van 10 3 20 maal per uur. De hoogste waarde geldt voor 

een laboratorium met een inhoud van ca. 100 m (zie para

graaf 3 . 3 ) . Voorts dient aandacht te worden besteed aan een 

gelijkmatig doorstromingspatroon van de werkruimte. 

De keuze voor een standaard C-laboratorium van de waarde 

één- voor de parameter q betekent een venti1 atievoud van 

enkele malen per uur. De keuze van q = 0 voor een D-labora-

torium houdt in, dat aan de algemene ventilatie geen nadere 

eisen behoeven te worden gesteld op grond van het inhala

tierisico van radioactieve stoffen. De waarde q = 1 voor 

hulp- en nevenruimten van een B-laboratorium, zoals spoel-

kamers, weegkamers, telkamers e.d. veronderstelt een venti-

latievoud van enkele malen per uur. Voor hulp- en neven

ruimten van een C-laboratorium is aangenomen, dat deze het

zelfde venti1 atievoud hebben als dat van het C-laborato-

r ium. 

Gezien de beschouwingen in paragraaf 3.3 houden de gekozen 

waarden voor parameter r in, dat een standaard B-laborato

rium moet zijn voorzien van goede zuurkasten, waarbij de 

luchtsnelheid in de werkopening bij willekeurige stand van 

het schuifraam slechts tussen nauwe grenzen kan variëren. 

Tevens is een goed stromingsprofiel in de kast van belang. 

Aan een zuurkast/lokale afzuiging in een standaard C-labo-

ratorium worden minder hoge eisen gesteld dan aan die ge

noemd bij een B-laboratorium. In het algemeen zal er een 

voldoend hoge luchtsnelheid in de werkopening moeten zijn 

(ca. 0,5 m / s ) . 

Invullen van de waarden voor de parameters q en r uit tabel 

7 in formule 3 levert de in tabel 8 vermelde richtwaarde 

voor de maximaal te hanteren hoeveelheden op grond van het 

inhalatieri sico. 
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Tabel 8: Richtwaarde voor de maximaal te hanteren acti
viteit in standaard B-, C- en D-laboratoria 

Laboratorium 
type 

Op werktafel In zuurkast 

B 
C 
D 

ALI . 1 0 P + 2 

ALI . 10P + 1 

ALI . lOP 

ALI . 1 0 P + 4 

ALI . 1 0 P + 2 

Daarnaast geldt de limitering op grond van het uitwendige 

bestralingsrisico, gegeven door formule (1) uit paraqraaf 

3.2. In sommige gevallen zal deze voorwaarde limiterend 

zijn voor de maximaal te hanteren activiteit, met name voor 

radionucliden met een hoge waarde voor de inhalatie-ALI. 

De commissie meent geen waarden voor de parameters x, y en 

z te moeten geven die specifiek zijn voor de beschouwde la

borator! umtypen. De afschermingsparameter y zal echter in 

C- en D-laboratoria gewoonlijk niet groter zijn dan twee. 

5.4. Vergelijking van oude en nieuwe maxima 

Om nader inzicht te geven in de betekenis van de nieuwe 

classificatie geeft de commissie in tabel 9 een vergelij

king van de maximale werkhoeveelheden voor een normale nat

te bewerking volgens de oude maatstaven met een bewerking 

met een standaardverspreidingsrisico (p = 0 ) , zoals gefor

muleerd in dit advies. 

Deze vergelijking betreft uitsluitend de beperking op qrond 

van het inhalatierisico. Voor de daarbij gebruikte kleinste 

ALI-waarden per tox*citeitsk1asse kiest de commissie voor 

respectievelijk 1 0 " 8 , 1 0 " 6
t 10"1* en 1 0 " 2 Ci voor de radio-

toxiciteitsklassen n a 1, 2, 3 en 4. Deze waarden ontleent 

zij aan de door de IAEA opgestelde classificatie van radio-

nucliden [10]. De aldaar gedefineerde maximaal toelaatbare 

inhalatie in een jaar, is daarbij gelijkgesteld aan 1 inha-
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latie-ALI. De commissie ziet daarbij af van het in rekening 

brengen van de mogelijke invloed van de specifieke activi

teiten op de indeling in toxiteitsklassen. 

Tabel 9: Vergelijking van de maximaal te hanteren ac
tiviteit in standaard B-, C- en D-laborato-
r i a 

werks ituat ie radiotoxici-
teitsklasse 

n 

maximaal te hanteren activiteit in 
ALI 

werks ituat ie radiotoxici-
teitsklasse 

n 
Gezondheidsraad 
1962: normale 
natte bewerking 

dit advies: stan
daard verspreidinas 
risico (p « 0) 

B- laboratorium 
goede zuurkast 
(q • 2, r = 2) 

C-1aboratorium 
matige zuurkast 
(q = 1, r = 1) 

D-1aboratori urn 
op tafel 
(q • 0, r - 0) 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

ïoMo6 
10 3-10 5 

io2-io-
< 10 3 

ïo-Mo 
1 -10 2 

ïo-Mo 
< 1 

10-J-lO 
5.10:2-5 

5.10-3-5.1O-J 
< 5.10-2 

10" 
10*1 

10" 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 

1 
1 
1 
1 

Uit deze vergelijking blijkt dat het nieuwe systeem als re

gel een aanmerkelijke verhoging van de activiteitsmaxima 

inhoudt voor nucliden die op grond van de indelingscriteria 

van de IAEA zijn ingedeeld in de laagste radiotoxiciteits-

klassen. 
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Voor de hogere radiotoxiciteitsklassen resulteren zowel ho

gere als lagere maxima. Deze verschillen zijn onder meer 

het gevolg van het feit, dat in het oude systeem de maxi

maal te hanteren hoeveelheid werd uitgedrukt in curie (Ci), 

terwijl in het nieuwe systeem is uitgegaan van de ALI als 

gewogen maat voor de activiteit. Da'arbij dient te worden 

bedacht dat in een aantal gevallen bij het nieuwe systeem 

het externe bestralingrisico een nadere beperking van de 

act iviteitsmaxima v e r e n t op grond van formule (1) van pa

ragraaf 3.2. 

Verder dient te worden bedacht, dat de vergelijking van een 

"normale natte bewerking" met een bewerking met een "stan

daard verspreidingsrisico" van betrekkelijke waarde is, om

dat het verspreidingsrisico van een normale natte bewerking 

slechts bij benadering kan worden aangegeven. 

5.5 Lozing_van_radioactieve_stgffen uitlaboratorja 

Het bewerken van radioactief materiaal kan gepaard gaan met 

lozing van een gedeelte van de werkhoeveelheid in het mi

lieu. Bij het lozing van lucht uit de laboratoria (al dan 

niet via een filtervoorziening) en via het afvalwater kan 

een min of meer continue stroom van activiteit het labora

torium verlaten. Daarbij kan met onderscheid maken tussen 

lozingen onder normale werkomstandigheden en ongevalslozin

gen. 

5.5.1 Lozing in water 

De technische voorzieningen en andere veiligheidsmaatrege

len ter beperking van de lozing van radioactieve stoffen 

via het afvalwater dienen te zijn afgestemd op de activi

teit die mogelijkerwijs zou kunnen worden geloosd bij afwe

zigheid van die maatregelen. In ieder geval dient de lozing 
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binnen de gestelde limiet te blijven. In paragraaf 4.2 

wordt 1 0 2 ingestie-ALI/jaar per werkruimte als richtwaarde 

aanbevolen. 

Een analyse van de maximale werkhoeveelheden in standaard 

B-, C- en D-laboratoria (tabel 8) leidt tot de volgende 

conclus i es: 

- B-laboratorium: maximale hoeveelheid bij een standaard 

verspreidingsrisico 10** ALI. Opvangtanks 

en monstername voor lozing noodzakelijk; 

C-laboratorium: maximale werkhoeveelheid bij een stan

daard verspreidingsrisico 1 0 2 ALI. Met 

een redelijke werkdiscipline waarbij het 

afval in vaten wordt verzameld zal uit

sluitend via spoel vloeistoffen worden 

geloosd. Indien daarbij per week 1* van 

de werkraadvoorraad wordt geloosd, be

draagt de lozing 50 ALI per jaar. Op

vangtanks zijn in dat geval niet noodza-

kelijk; 

D-laboratori urn: maximale werkhoeveelheid bij normaal 

verspreidingsrisico 1 ALI. Opvangtanks 

zijn bij redelijke werkdiscipline nooit 

nodig. 

Bij B-laboratoria kan bij een incident aanzienlijk meer 

worden geloosd dan de gestelde richtwaarde van 1 0 2 ALI voor 

een jaar. Gezien de aanwezigheid van een opvangtank, leidt 

dit niet tot een directe lozing in het milieu. 

Bij C-laborator1a kan bij incidenten de lozinqsnorm worden 

overschreden wanneer vele malen per jaar de gehele werk-

voorraad in de afvoer wordt geloosd. Bij een goede werkdis

cipline is dat niet erg waarschijnlijk. 
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Bij een D-laboratorium tenslotte kan men dagelijks een be

langrijk deel van de werkvoorraad lozen zonder dat de lo

zingsnorm wordt overschreden. 

5.5.2 Lozing i n lucht 

De commissie gaat ervan uit, dat bij laboratoria van het 

type C en D de venti1 atielucht geen fi1tervoorzieninq zal 

passeren; dergelijke voorzieningen zijn ook thans niet ver

plicht gesteld. Voor B-laboratoria zijn thans zogenoemde 

absoluutfiIters vereist. Het Gezondheidsraadadvies van 1962 

spreekt van een noodzakelijk vangstrendement van 95-99%. 

In dit advies gaat de commissie ervan uit dat de zuurkasten 

van B-laboratoria zijn uitgerust met een filtervoorziening 

die een vangstrendement heeft van minstens 90%, zodat niet 

meer dan 10% van de in de zuurkast geloosde activiteit 

wordt doorgelaten. 

Bij het bepalen van de maximale activiteit waarmee in een 

radionnclidenlaboratorium kan worden gewerkt, gaat de com

missie er in hoofdstuk 3 van uit dat de werker in het labo

ratorium per jaar onder normale omstandigheden niet meer 

inademt dan 0,1 inhalatie-ALI. Met deze hoeveelheid corres

pondeert een aanzienlijk grotere hoeveelheid die in de di

recte omgeving van de werkzaamheden in de lucht wordt qe-

loosd. Hoeveel maal dat meer is dan wat wordt ingeademd, 

hangt af van de venti1 atievoorzieningen in de werkruimte. 

In hoofdstuk 3 beschrijft de commissie deze "beschermings

factor" als 1 0 9 + r waarbij de waarde van q wordt bepaald 

door de algemene venti1 atievoorzieningen en de waarde r 

door de venti1 atievoorzieningen in de directe omgeving van 

de werkzaamheden. 

De hoeveelheid activiteit die per jaar maximaal in het ven

tilatiesysteem kan worden geloosd, wordt nu verkregen door 

vermenigvuldiging van 0,1 ALI met de "bescherminqsfactor". 
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Als er in het ventilatiesysteem geen filtervjorzieningen 

aanwezig zijn, dan is de aldus verkregen hoeveelheid tevens 

de maximaal per jaar in de omgeving geloosde activiteit. 

Als er wel filters aanwezig zijn, dan wordt de geloosde 

hoeveelheid verkregen door nog te vermenigvuldigen met de 

door 1aatfactor van het toegepaste filter. De maximale acti

viteit A] die per jaar in de omgevingslucht kan werden 

geloosd wordt dus gegeven door: 

A] = ALI . ioq + r~ s- 1 

waarin de parameter s de filtratie aangeeft (s = 0 voor C-

en D-laboratoria, s = 1 voor B-laboratoria) . 

De maximaal per jaar in de lucht geloosde activiteit is per 

laboratorium derhalve: 

B-Laboratoria (q = 2, r = 2, s = 1) A ^ I O O ALI 

C-laboratoria (q = 1, r = 1) s = 0) AT =10 ALI 

D-laboratoria (q = 0, r = 0, s • 0) A-|= 0,1 ALI 

Gezien de richtwaarde die is gegeven in paragraaf 4.3, is 

dit alleszins aanvaardbaar. 

Het is denkbaar dat bij een incident tijdens een bewerking 

de gehele in bewerking zijnde activiteit vrijkomt, bijvoor

beeld door breuk van een reservoir. De fractie hiervan die 

zich in de lucht verspreidt, hangt af van de fysische 

vorm. Als men met activiteit in gasvorm in een goed geslo

ten opstelling (p = -1 *ie tabel 1 ) , is het aannemelijk dat 

alle vrijgekomen activiteit in de lucht wordt verspreid. 

Voor een schatting van de maximale activiteit die via de 

venti1 atielucht in de omgeving wordt geloosd, gaat de com

missie wederom uit van de in het voorgaande geval beschre

ven conservatieve veronderstellingen. 

De maximale in de omgevingslucht geloosde activiteit Aj 

wordt dan gegeven door: 

A] = ALI . 1 0 P + q + r - s 

waarin de parameters de filtratie aangeeft (s = 0 voor C-

en D-laboratoria, s a 1 voor B-laboratoria). 
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Dit levert voor de maximaal geloosde activiteiten: 

B-Laboratoria (p = - 1 , q = 2, r = 2, s = 1 )A-| = 100 ALI 

C-laboratorió (p = - 1 , q = 1, r = 1, s = 0;Ai= 10 ALI 

D-laboratoria (p = - 1 , q = 0, r = 0, s = 0)Ai= 0,1 ALI 

Een dergelijk incident leidt derhalve tot eenzelfde lozing 

als een jaar werk met de maximale hoeveelheid volgens for

mule (3) van paragraaf 3.3. Dit is niet beperkend voor de 

eisen die gelden voor normale werkomstandigheden. 

Uit deze beschouwingen concludeert de commissie, dat voor 

de fi1tervoorzieningen in een B-laboratorium zoals in dit 

rapport gedefinieerd, een vangstrendement van 90% voldoende 

is. 
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6 AANBEVELINGEN 

6.1 yi^3?[!9|PU![!^en 

De aanbevelingen van de commissie betreffen een methode om 

bij het toepassen van radioactieve stoffen een richtwaarde 

vast te stellen voor de hoeveelheid activiteit die» gezien 

de noodzakelijke beperking van de stralingsbelasting van 

daarbij blootgestelde personen, veilig kan worden toege

past. Daarbij gaat de commissie uit van een gemiddelde 

stralingsbelasting van de betrokken werkers die 10% is van 

het voor deze categorie personen door de ICRP aanbevolen 

individuele maximum. 

Voor toepassingen van radioactieve stoffen beveelt de com

missie tevens richtwaarden aan voor het beperken van lozin

gen van radionucliden in het milieu. Hierbij is uitgegaan 

van een door deze lozingen veroorzaakte stralingsbelasting 

van kritieke groepen uit de bevolking, die 1% is van de 

door de ICRP aanbevolen maximale stralingsbelasting voor 

individuele leden van de bevolking. 

6.2 Beperkin9_van_de_toe_te_gassen_rad2^ 

Bij het toepassen van radioactief materiaal beveelt de com

missie met het oog op het risico van uitwendige bestraling 

van de werkers, voor de maximaal toe te passen totale acti

viteit als richtwaarde aan: 

A = A 10x +y +2 "me « s , A U (8) 
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Hierin is: 

A s: de standaardactiviteit van het desbetreffende radio

nuclide* in Bq 

x : de parameter voor de werkafstand 

y : de parameter voor de mate van afscherming; 

z : de parameter voor de blootstellingstijd. 

Als meer soorten radionucliden onder verschillende omstan

digheden in de ruimte worden toegepast, dan dient voldaan 

te worden aan formule (2) uit paragraaf 3.2. Voor de defi

nitie van A s en de toe te passen waarden van de parame

ters x, y en z wordt verwezen naar paragraaf 3.2. 

Met het oog op het inhalatierisico voor de werktrs beveelt 

de commissie voor de maximaal toe te passen activiteit in 

verspreidbare vorm als richtwaarde aan: 

A m i = ALI.10P +Q +r 

Hierin i s: 

ALI : de jaarlimiet voor inhalatie van het desbetreffen

de radionuclide in Bq; 

p : de parameter voor het verspreidingsr is ico van de 

toepassi ng; 

q en r : parameters voor respectievelijk algemene en lokale 

venti1 atievoorzieningen in de ruimte van de toe

pass ing. 

Als er meer soorten radionucliden in een ruimte worden toe

gepast, dan dient te worden voldaan aan formule (4) uit pa

ragraaf 3.3. Voor de toe te passen waarden van genoemde pa

rameters verwijst de commissie naar paragraaf 3.3. 

*) Voor Y.-straling uitzendende rad ionucl iden is A s circa 
10 .E Bq, waarin E de per desintegratie uitgezonden y-
energie in MeV is. 
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Bij het toepassen van radioactieve gassen die bij versprei

ding in lucht uitsluitend een risico van uitwendige bestra

ling opleveren, beveelt de commissie voor de maximaal toe 

te passen activiteit als richtwaarde aan: 

A m s = 2500 DAC.10P'l"q+r (10) 

Hierin is "DAC" de door ICRP gedefinieerde "Derived Air 

Concentration" voor het betreffende radioactieve gas in Bq 

per m 3. De betekenis van de parameters p, q en r is dezelf

de als in formule ( 9 ) . 

6 .3 Classjfjcatie^yanradjonuclidenjaboratorja 

Wat betreft de indeling van radionuclidenlaboratoria be

veelt de commissie aan de huidige indeling in A-, B-, C- en 

D-laboratoria te handhaven. 

Ten aanzien van A-laboratoria meent de commissie geen aan

beveling te moeten doen over normen voor hoeveelheden toe 

te passen radioactieve stoffen. Daar inrichting en voorzie

ningen bij deze laboratoria veelal zijn afgestemd op de 

uitvoering van specifieke handelingen met radioactieve ma

terialen met hoge activiteit, beveelt zij aan de maximaal 

te hanteren activiteit per toepassing vast te stellen aan 

de hand van een vei1igheidsanalyse, waarbij overigens ge

bruik zou kunnen worden gemaakt van rekenmethodieken als in 

dit rapport beschreven. 

Ten aanzien van B-,C-, en D-laboratoria is de commissie van 

mening dat een richtwaarde voor de maximaal toe te passen 

activiteit kan worden vastgesteld op de wijze aangegeven in 

paragraaf 5.2. Voor standaard B-, C- en D-l aborator i a be

veelt de commissie aan de in tabel 10 vermelde waarden voor 

de parameters q en r toe te passen. 
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Tabel 10: Venti1 atieparameters voor standaard B-, C- en 
D-1aboratori a 

Lokat ie q r 

B-Tab. zuurkast 2 2 
B-lab. werkruimte 2 0 
B-lab. hulp- of nevenruimte 1 0 
C-lab. zuurkast 1 1 
C-lab. werkruimte 1 0 
C-lab. hulp- of nevenruimte 1 0 
D-lab. 0 0 

De gekozen waarden voor parameter r houden in, dat een 

standaard B-laboratorium moet zijn voorzien van goede zuur-

kasten, waarbij de luchtsnelheid in de werkopening bij wil

lekeurige stand van het schuifraam slechts tussen nauwe 

grenzen kan variëren. Tevens is een goed stromingsprofiel 

in de kast van belang. Aan een zuurkast in een standaard 

C-laboratoriurn worden minder hoge eisen gesteld dan aan die 

van een B-laboratorium. In het algemeen zal er voldoend ho

ge luchtsnelheid in de werkopening moeten zijn (ca. 0,5 

m / s ) . 

Een waarde 2 van de parameter q voor een standaard B-labo

ratorium veronderstelt, afhankelijk van de inhoud van het 

laboratorium, een venti1 atievoud van 10 a 20 maal per uur. 

0e hoogste waarde geldt voor een laboratorium met een in

houd van ca 100 m-*. Voorts dient aandacht te worden besteed 

aan een gelijkmatig doorstromingspatroon van de werkruimte. 

De keuze van de waarde één voor de parameter q voor een 

standaard C-l aboratorium betekent een venti1 atievoud van 

een tot enkele malen per uur. 

De keuze van q a 0 voor een standaard D-laboratorium houdt 

in, dat aan de algemene ventilatie om stralingshygiënische 

-redenen geen bijzonderen eisen behoeven te worden gesteld. 

De waarde q - 1 voor hulp- en nevenruimten van een stan

daard B-laboratorium, zoals spoelkamers, weegkamers, telka-
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mers e.d. veronderstelt een venti1 atievoud van één tot en

kele malen per uur. Voor hulp- en nevenruimten van een 

standaard C-laboratorium neemt de commissie aan, dat deze 

hetzelfde venti1atievoud hebben als dat van het standaard 

C-laboratorium. 

De praktische situatie zal van deze standaardwaarden af 

kunnen wijken. Met behulp van formule (9) kunnen dan aange

paste hoeveelheden worden berekend, welke veilig kunnen 

worden verwerkt of opgeslagen. 

6.4. Lozingsnormen 

6.4.1 Lozingen in water 

Met het oog op de beperking van de stralingsbelasting van 

leden van de bevolking, beveelt de commissie aan als richt-

waarde voor de hoeveelheid activiteit die in vloeibare vorm 

uit radionuclidenlaboratoria mag worden geloosd, 100 ALI 

per werkruimte per jaar te hanteren. De ALI die hier wordt 

bedoeld is de jaarlimiet voor ingest ie van het betreffende 

radionuclide voor werkers. Wordt een mengsel van radionu-

cliden geloosd, dan dient de som van het aantal geloosde 

ALI's te worden beperkt tot 100 per werkruimte per jaar. 

Bij een redelijke werkdiscipline waarbij uitsluitend spoel-

vloeistoffen direct worden geloosd, acht de commissie een 

controle op deze lozing bij C- en D-laborator i a niet no

dig. Voor B-laboratoria beveelt zij een tussentank en mon-

stername voor lozing aan. 
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6.4.2 Lozingen in lucht 

Met het oog op de beperking van de stral i ngsbel ast i nq van 

personen die zich regelmatig bevinden in gebouwen waarin 

radionuc1iden 1aboratoria zijn ondergebracht, beveelt de 

commissie aan als richtwaarde voor de totale hoeveelheid 

activiteit die per jaar mag worden geloosd 300 ALI per 

werkruimte te hanteren. 

De ALI die hier wordt bedoeld is de jaarlimiet voor i nh ala-

t ie van het desbetreffende radionuclide voor werkers. 

Als een mengsel van radionucliden wordt geloosd, dan dient 

de som van het aantal geloosde ALI 's te worden beperkt tot 

300 per werkruimte Der jaar. 

In geval van lozing van radioactieve gassen die uitsluitend 

een extern bestralingsrisico opleveren, kan in bovengenoem

de lozingsnorm de ALI worden vervangen door 2500 DAC. Dit 

komt neer op een lozingsnorm in Ba van circa 1 0 6 DAC per 

werkruimte per jaar. Hierin is DAC de "Derived Air Concen

tration" voor werkers in Ba per m 3 . 

Wanneer men de toe te passen hoeveelheid activiteit beperkt 

op de wijze zoals is aangegeven in 6.2., dan kan worden 

verwacht dat bij standaard C- en D-laboratoria de aanbevo

len lozingslimiet niet zal worden overschreden. Dit is ook 

het geval bij standaard B-1aboratoria wanneer de ventila-

tie-afvoer van daarin aanwezige zuurkasten een filtervoor-

ziening heeft die niet meer dan 10% van de in de kast ge

loosde activiteit doorlaat. 
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Gezien de grootte van de te verwachten lozingen, wordt con

tinue meting van de geloosde activiteit niet nodig geacht. 

Wel is bij B-laboratoria periodieke controle op de goede 

werking van de filtervoorziening gewenst. 

De lucht afkomstig uit B- en C-laboratoria dient recht

streeks te worden afgevoerd naar een goed gesitueerd lo-

zingspunt. Dit zal in het algemeen een punt op dakhoogte 

zijn, waarbij men moet letten op de positie ten opzichte 

van de luchtinlaten van dit gebouw. 

Bij D-laboratoria kan lozing van de afvoerlucht in het al

gemene ventilatiesysteem van het gebouw worden toegestaan, 

mits deze lucht niet wordt gebruikt als toevoerlucht voor 

andere ruimten in het gebouw. 

Namens de commissie, 

A. Zwigt 
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APPENDIX A 

CONSEQUENTIE-ANALYSE VAN DE MAXIMAAL TOEGESTANE VLOEIBARE 

LOZINGEN IN HET MILIEU 

A 1. INLEIDING 

Radionucliden worden gehanteerd in speciaal daarvoor inge

richte laboratoria. Door deze radionuc1idenlaboratoria 

wordt een gering deel van de gehanteerde hoeveelheid radio

actief materiaal in het milieu geloosd. Als oevolg hiervan 

kan de bevolkinq een geringe hoeveelheid stralinq ontvan

gen. 

De lozingen van radionuc1idenlaboratoria kunnen worden ver

deeld in twee soorten, te weten gas- of dampvormige lozin

gen, die geschieden via de venti1 atievoorzieningen van het 

laboratorium en vloeibare lozingen die plaatsvinden via de 

al of niet op het riool aangesloten afvoer van het labora

tor i um. 

In deze appendix beschouwt de commissie de dosisconsequen

ties van de vloeibare lozingen voor de huidige situatie en 

vervolgens voor de te verwachten situatie bij invoering van 

een nieuwe lozingsnorm. 

In hoofdstuk A 2 inventariseert zij de huidige lozingen. 

Wat de omvang van de lozingen betreft gaat zij uit van het 

aantal op 3 oktober 1978 verstrekte vergunningen voor B-, 

C- en D-laboratoria en de hoeveelheden die maximaal volgens 

deze vergunningen mogen worden geloosd. Wat de aard van de 

radionucliden betreft wordt uitgegaan van een standaardpak

ket dat dezelfde samenstelling heeft als het totale pakket 
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radionucliden dat in het jaar 1976* door de laboratoria is 

i ngekocht. 

In hoofdstuk A 3 analyseert de commissie de wegen waarlangs 

leden van de bevolking kunnen worden blootgesteld aan de 

door de geloosde radionucliden uitgezonden ioniserende 

straling.Voor de belangrijkste blootstel 1ingswegen maakt 

zij schattingen van de individuele dosis voor de kritieke 

groepen en van de collectieve bevolkingsdosis, beide als 

gevolg van lozing gedurende een jaar. 

* Uit een vergelijking van de in 1976 door de commissie ge
houden enquête met een in 1983 gehouden enquête [1] is 
gebleken dat in de samenstelling van het standaardpakket 
het aandeel van het radionuclide 3H sterk is toegenomen. 
Ook voor andere radionucliden geeft laatstgenoemde enquê
te andere getallen. In het advies (zie tabel 3 op pag 61) 
wordt de samenstelling van het geloosde mengsel slechts 
gebruikt als illustratie. De samenstelling van het meng
sel is dus niet bepalend voor de qeadviseerde lozings
norm. 
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A 2 OMVANG EN AARD VAN DE LOZINGEN 

A 2.1 Omvang van de lozingen 

A 2.1.1 Lozingen door radionuclidenlaboratoria 

De lozingen van radionucliden door radionuclidenlaboratoria 

worden gelimiteerd door de grenzen die in de vergunningen 

zijn opgenomen met betrekking tot de hoeveelheden en de 

concentraties in het geloosde afvalwater. 

In een klein aantal gevallen is in de vergunning alleen 

sprake van een maximaal toelaatbare concentratie van radio-

nucliden in het vloeibare radioactieve afval dat door een 

radionuc1idenlaboratoriurn in het milieu mag worden geloosd. 

Voor een schatting van de maximale hoeveelheid activiteit 

die met vloeibaar afval door radionuclidenlaboratoria in 

het milieu kan worden geloosd gaat de commissie uit van de 

maximale hoeveelheden die door de Nederlandse radionucli-

denlaboratoria op grond van de verstrekte verqunningen in 

1978 mochten worden geloosd*. Voor laboratoria met alleen 

een concentratielimiet in de vergunning qaat zij uit van de 

jaarlijkse standaardlozingslimieten voor overeenkomstige 

radionuc1idenlaboratoria. Uit de van een beperkt aantal ra

dionucl idenl aborator i a verkregen gegevens is qebleken dat 

de aldus geschatte hoeveelheden groter zijn dan de werke

lijk geloosde hoeveelheden. De lozingen van vloeibaar ra

dioactief afval door kernreactoren en kunstmestfabri eken in 

Nederland zijn bij deze schatting buiten beschouwing geble

ven evenals de radionucliden die afkomstig zijn van lozin

gen in het buitenland en die via de Rijn, Maas en Schelde 

in Nederland terechtkomen. 

* Bij de verwerking door de commissie zijn (kleine) onnauw
keurigheden ingeslopen. Daardoor zijn de toegestane lo
zingen met 2,5% onderschat. In de analyse zijn ook uit
splitsingen gemaakt, waarbij de qrootste onderschatting 
ca. 105» bedraagt. 
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In figuur A 1 op pag 103 geeft de commissie aan hoe deze 

veronderstelde lozingen door radionuclidenlaboratoria over 

ons land zijn verdeeld en in welke hoofdwaterlopen de ge

loosde activiteiten, al of niet via een afvalwaterzuive

ringsinrichting, terechtkomen. In tabel A 1 op pag 105 zijn 

de gegevens uit figuur 1 samengevat en zijn tevens de de-

bieten aangegeven van de hoofdwaterlopen. 

A 2.1.2 Lozingen door ontslagen patiënten 

Een deel van de radionucl iden die voor therapeutische of 

diagnostische doeleinden aan patiënten in een ziekenhuis 

worden toegediend, wordt door de uit het ziekenhuis ontsla

gen patiënten met de excreta geloosd. De totale omvang van 

deze lozingen schat de commissie, op grond van gegevens 

over het jaar 1978, op 1.8.10 1 1 Bq/a. Deze loz inqen vinden 

in het algemeen plaats bij de patiënten thuis. Ter vereen

voudiging van de schatting van de dosisconsequenties veron

derstelt de commissie dat deze radionucliden op dezelfde 

plaats worden geloosd als het vloeibare afval van de zie

kenhuizen waarin de patiënten werden behandeld. Tevens ver

onderstelt zij dat de aantallenbehandelde patiënten qelijk-

matig over alle ziekenhuizen zijn verdeeld en dat in acade

mische ziekenhuizen tweemaal zoveel patiënten worden behan

deld met radionucliden als in andere ziekenhuizen. De be

handelingen vinden plaats in 8 academische en 80 andere 

ziekenhuizen zodat.de bovengenoemde 1,8.10 1 1 Bq is verdeeld 

over 96 eenheden en per eenheid gemiddeld 1,9.10 9 Bq per 

jaar wordt geloosd. 

In figuur A 2 op pagina 104 is aangegeven hoe deze lozingen 

over de verschillende lozingspunten zijn verdeeld. De lo

zingen zijn samengevat in tabel A 1. 

http://zodat.de
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A 2.1.3 Lozingen via de ECN-pijpleiding 

Door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten 

wordt vloeibaar 1aag-radioactief afval via een pijpleidinq 

in de Noordzee geloosd. Dit afval is afkomstia van de af

valwaterbehandelingsinstallatie waarin vloeibaar afval 

wordt behandeld dat afkomstig is van de op het terrein aan

wezige inrichtingen van het ECN, Mallinckrodt CIL BV en het 

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Euro

pese Gemeenschappen. In de afvalwaterbehandelingsinstalla

tie wordt ook vloeibaar radioactief afval behandeld dat 

wordt opgehaald bij radionuclidenlaboratoria elders in 

Nederland. Voor de schatting van de dosisconsequenties ver

onderstelt de commissie dat per jaar 10,5.10 9 Bq (exclusief 
3H) van de radionuclidenlaboratoria afkomstige activiteit 

via de ECN-pijpleiding wordt geloosd. 

Daarnaast veronderstelt zij dat een tiende deel (ljö.lO 1 1 

Bq) van de totale jaarlijkse 3H lozingen via de ECN-pijp

leiding (1,6.10 1 2 Bq) afkomstig is van vloeibaar afval van 

radionuclidenlaboratoria elders in Nederland (zie tabel A 2 

op pag. 1 0 6 ) . Het overgrote deel van de totale 3H-lozingen 

door het ECN is afkomstig van nucleaire installaties. De 

totale jaarlijkse lozing afkomstig van radionuclidenlabora-

toria via de ECN pijpleiding wordt dus gesteld op 1,7.10 1 x 

Bq. 

A 2.2 §am§D5ïf2Jl!?iL¥?!}--?-]2?iD9?D 
A 2.2.1 Lozingen door radionuclidenlaboratoria 

De doses als gevolg van lozingen zijn in sterke mate afhan

kelijk van de aard van de geloosde radionucliden. Gedetail

leerde gegevens over het vóórkomen van verschillende radio-

nucliden in het afvalwater zijn doorgaans niet aanwezig. 
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De commissie veronderstelt daarom dat de hoeveelheid die 

van een bepaald radionuclide jaarlijks wordt geloosd, even

redig is met de jaarlijks aangekochte hoeveelheid van het 

radionuclide, waarover wel gegevens voorhanden zijn. Voor 

de zeer kortlevende radionucliden kan worden verwacht dat 

tussen aankoop en lozing een aanzienlijke verminderinq van 

de activiteit door radioactief verval optreedt. Hiermee is 

rekening gehouden bij de schatting van de onderlinqe ver

houding waarin radionucliden in het vloeibare afval van ra

dionucl idenl aboratori a vóórkomen. De samenstelling van het 

mengsel dat naar schatting het werkelijke mengsel het 

dichtst benadert, is in tabel A 2 op pag 106 vermeldt en 

wordt hierna aangeduid als "mengsel". Om eerdergenoemde re

den worden de hoeveelheden kortlevende radionucliden in het 

"mengsel" verwaarloosd en met p.m. aangeduid. 

A 2.2.2 Lozingen door ontslagen patiënten 

Het eveneens in tabel A 2 beschreven "mengsel" van radionu-

cliden dat door ontslagen patiënten wordt geloosd, leidt de 

commissie af uit schattingen van de frequentie waarmee in 

v ivo nucleairgeneeskundige verrichtinqen worden uitgevoerd 

met radionucliden die een zodanige halveringstijd hebben 

dat door poliklinisch behandelde patiënten en door ontsla

gen patiënten een deel van de toegediende radioactieve 

stoffen met de excreta wordt geloosd. Daarbij zijn ook 

schattingen gemaakt van de maximale fracties van de toege

diende activiteiten die door de patiënten na het verlaten 

van het ziekenhuis met de excreta worden uitgescheiden. 

Voor 1 3 1I liggen deze fracties over het algemeen hoger dan 

voor de korter levende radionucliden 6 7 6 a , n i I n en 2 0 1T1 

waarvoor de fracties op 10% van de toegediende hoeveelheid 

zijn gesteld. Andere radionucliden, zoals bijvoorbeeld 
5Se, die slechts sporadisch worden toegepast, zijn niet 
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tot het mengsel gerekend. Hetzelfde geldt voor kortlevende 

radionucliden als 9 9 m T c . 

A 2.2.3 Lozingen via de ECN-pijpleiding 

Gegevens over de samenstelling van de geloosde vloeibare 

radioactieve afvalstoffen die het ECN in zee loost, zijn 

gebaseerd op gammaspectrometrische analyses en vloeistof-

seint i11 atietel1ingen. Door de vermenging van het vloeibare 

radioactieve afval dat afkomstig is van radionuelidenlabo-

ratoria met dat van de inrichtingen op het ECN-terrein, is 

het niet mogelijk de bijdragen van de radionuelidenlabora-

toria in de totale lozingen aan te geven. Wel kan men uit 

het voorkomen van activerings- en splijtingsprodukten in 

het geloosde effluent afleiden dat de nucleaire inrichtin

gen te Petten de belangrijkste bijdrage leveren aan de to

tale geloosde activiteit. 

Enkele gammastralers die voorkomen in het geloosde afvalwa

ter zijn afkomstig van radionuelidenlaboratoria elders in 

Nederland of van de radionuelidenproduktiefaci1iteiten te 

Petten. Dit betreft de radionucliden 7 5 S e , 9 9Mo en 1 3 1 I . 

Voor de schatting van de consequenties van de doses stelt 

de commissie de bijdrage van deze radionucliden aan het 

door het ECN geloosde mengsel op de gemiddelde lozingen in 

de jaren 1975-1979. 

Het ECN beschikt over meetgegevens van de totale activiteit 

van de bétastralers zonder de activiteit van 3H in het ge

loosde afvalwater en daarnaast van de activiteit van het 

geloosde 3H afzonderlijk. 

Vanwege de onnauwkeurigheden in de door de afvalproducenten 

verstrekte gegevens is geen betrouwbare schatting moge

lijk. Daarom veronderstelt de commissie dat de totale jaar

lijkse lozing van de bétastralers lifC, 3 5 S , l*5Ca, 6 3Ni en 
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van 1 2 5 I via de ECN-pijpleiding 10% bedraagt van de veron

derstelde totale jaarlijkse lozingen door radionuclidenl a-

boratoria (zie tabel 2 ) : 10% van 3.8.10 1 0 = 3.8.10 9 Bq. 

Voor de onderlinge verhouding van deze radionucliden in het 

mengsel gaat zij uit van de onderlinge verhouding waarin ze 

voorkomen in het mengsel afkomstig van radionuclidenlabora-

tori a. 

Het via de ECN-pijpleiding geloosde 3H is voornamelijk af

komstig van aldaar aanwezige nucleaire inrichtingen. Een 

gering deel is afkomstig van vloeibaar afval van radionu

cl idenlaboratoria elders in Nederland. Ce commissie veron

derstelt dat dit laatste deel niet meer bedraagt dan 10% 

van de totale lozingen van 3H door het ECN. Gemiddeld werd 

over de jaren 1975-1979 jaarlijks 1.6.10 1 2 Bq 3H geloosd, 

zodat het aandeel van 3H in de totale voor de dosisschat

ting relevante lozing van 1,7. 10 l Bq wordt gesteld op 

1.6.10 1 1 Bq. 

In tabel A 2 zijn de gegevens over het via de ECN-pijplei-

ding geloosde "mengsel" samengevat. 

A 2.3 Aard^van_de_geloosde_radi^onucl [den 

A 2.3.1 Halveringstijden 

De consequenties voor de doses van lozingen van radionucli-

den hangen in sterke mate af van de halveringstijd van de 

radionucliden, omdat daardoor wordt bepaald in welke mate 

de radionucliden tijdens het transport in het milieu ver

vallen. De vervalconstanten in reciproke dagen (d" 1) zijn 

voor alle in de consequentie-analyse beschouwde radionucli-

den vermeld in tabel A 3 op pagina 107, De halveringstijden 

zijn ook in deze tabel vermeld. 
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A 2.3.2 Annual Limits on Intake (ALI 's) 

De opname van radionucliden door de mens resulteert in een 

stralingsdosis die afhankelijk is van de opgenomen hoeveel

heid, de verdeling van de radionucliden over de organen van 

het lichaam, de fysische en biologische halveringstijden 

van de radionucliden en de aard en energie van de uitgezon

den straling. Door de International Commission on Radiolo

gical Protection (ICRP) zijn aanbevelingen gepubliceerd 

(publikatie nr. 26 van de ICRP) die onder andere dosisli

mieten bevatten voor blootstelling van radiologische wer

kers en niet-beroepshalve blootgestelde leden van de bevol

king. De limieten zijn bedoeld om niet-stochastische effec

ten te voorkomen en de kans van optreden van stochastische 

effecten beneden aanvaardbare grenzen te houden. Voor situ

aties waarbij radionucliden door inhalatie of ingestie in 

het lichaam worden opgenomen, zijn door de ICRP afgeleide 

1imieten berekend. 

De stochastische Annual Limit on Intake (ALI) is die hoe

veelheid van een radionuclide, waarvan de volgdosis over 50 

jaar na opname gelijk is aan de door de ICRP aanbevolen ef

fect ieve-dosislimiet voor stochastische effecten van 0,05 

Sv voor beroepsmatige blootstelling. Waarden voor de 

stochastische ALI 's zijn in 1978 gepubliceerd door de 

Engelse National Radiological Protection Board (NRPB) [2l 

en vervolgens steeds voor een beperkt aantal radionucliden 

in drie achtereenvolgende publikaties van de ICRP [3,4,5], 

waarvan de laatste twee zijn verschenen nadat een belang

rijk deel van het werk van de commissie al was uitgevoerd. 

Belangrijke verschillen tussen de voorlopige waarden van de 

NRPB en de door de ICRP gepubliceerde waarden zijn er ech

ter niet. In het hiernavolgende wordt met ALI steeds de 

stochastische ALI voor ingestie bedoeld. 

De voor de schatting van de doses als gevolg van lozingen 

relevante ALI 's zijn de ALI 's voor de beperking van risi-
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co s van het optreden van stochastische effecten: (*e induc

tie van leukemie en tumoren en van genetische effecten. In 

tabel A 3 op pag 107 zijn de ALI }s voor ingestie vermeld. 

Met behulp van deze ALl's kunnen uit de opname van radionu-

cliden met water of voedsel de resulterende stralingsdoses 

worden afgeleid. Daar de opname van één ALI een 50-jaren 

volgdosis van 0,05 Sv oplevert, zal op den duur een jaar

lijkse inname van A Bq een jaardosis leveren van: 

A x - 3 — x 0,05 Sv 
ALI 

Warneer hierin voor A niet de jaarlijkse individuele inname 

wordt ingevuld maar de jaarlijkse collectieve inname van 

het radionuclide, verkrijgt men als uitkomst de collectieve 

jaardosis in mansievert. 

De ALl's zijn afgeleid ten behoeve van de stralinqshyqiene 

van radiologische werkers. De voor die afleiding gebruikte 

gegevens zoals orgaangrootte en parameters voor de stofwis

seling betreffen de beroepshalve blootgestelde volwassen 

mens. Daar deze gegevens afhankelijk zijn van de leeftijd, 

hangt ook de relatie tussen de opgenomen hoeveelheid van 

een radionuclide en de resulterende stralingsdosis af van 

de leeftijd. ALI s voor schattingen van de stralingsdoses 

als gevolg van de opname van radionucliden door de niet-be-

roepshalve blootgestelde bevolking, zijn nog niet gepubli

ceerd. Door de verschillen in leeftijdsopbouw tussen de be

roepsbevolking en de bevolking als geheel kan de toepassing 

van ALI s voor radiologische werkers voor de schatting van 

bevolkingsdosis in principe tot onjuiste uitkomsten leiden. 

Uit de in [6] gepubliceerde gegevens blijkt dat vooral bij 

baby s en kinderen de dosis als gevolq van de opname van 

één eenheid van activiteit van een radionuclide (dosisfac-
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tor OF) hoger is dan de overeenkomstige volgdosis bij vol

wassenen. Voor een aantal radionucliden die relevant zijn 

voor de consequentie-analyse van de vloeibare lozingen en 

die in [5] worden behandeld, liggen de dosisfactoren voor 

respectievelijk baby's en kinderen 3-9 en 2-4 maal zo hoog 

als voor volwassenen. 

Naast de verschillen in dosisfactoren speelt bij de schat

ting an doses als gevolg van lozingen in het milieu tevens 

een rol dat het voedselpakket voor baby's en kinderen aan

merkelijk verschilt van dat van volwassenen. In combinatie 

met de leeftijdsafhankelijkheid van dosisfactoren kunnen de 

verschillen in het voedselpakket er toch toe leiden dat de 

maximale individuele jaardosis als gevolg van de lozingen 

worden onderschat als gevolg van het gebruik van ALI's voor 

volwassenen. 

Het geheel van de dosisschattingen, zowel wat betreft de 

brontermen als de blootstel 1ingswegen, is echter gebaseerd 

op maximaliserende veronderstellingen die tot overschattin-

gen van de doses leiden. De commissie acht het daarom on

waarschijnlijk dat de maximale individuele stralinqsdosis 

voor andere leeftijdsgroepen significant hoger zal kunnen 

zijn dan de door haarzelf berekende waarde voor volwas

senen. Om dezelfde redenen is de commissie van mening dat 

de gevolgde methode niet tot een belangrijke onderschatting 

van de collectieve doses leidt, ondanks de verschillen in 

leeftijdsopbouw tussen de algemene bevolking en de beroeps

bevolking. 

Door de weegfactoren die in ICRP-26 worden aanbevolen, 

wordt bij berekening van het effectieve dosisequivalent 

niet alleen rekening gehouden met somatische schade in de 

bestraalde persoon maar ook met genetische schade in de 

eerste twee generaties nakomelingen. Hierop zijn de voor 

radiologische werkers afgeleide ALI 's gebaseerd. De totale 

genetische schade in alle generaties na de bestraalde wordt 

in ICRP-26 geschat op tweemaal de schade in de eerste twee 
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generaties. Wanneer voor de schatting van de collectieve 

effectieve dosis gebruik wordt gemaakt van de All '*s voor 

radiologische werkers zou de daaruit af te leiden geneti

sche schade en dus de totale maximale schade worden onder

schat. De mate van mogelijke onderschatting is echter ge

ring ten opzichte van de onzekerheden in de andere factoren 

die de uitkomsten bepalen en waarvoor zoals al gezegd, de 

commissie over het algemeen veronderstellingen maakt die 

tot overschattingen van de doses leiden. 
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FIGUUR A 1 
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Maximaal toegestane lozingen van radionucliden door labora
toria. De lozingen zijn vermeld in eenheden van 10? Bq/a. 
Amsterdam loost voor 70% rechtstreeks op het Noordzeekanaal 
en voor de rest via het Markermeer. 
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FIGUUR A 2 

J3 

Veronderstelde lozingen van radionucliden door ontslagen 
patiënten. De lozingen zijn vermeld in eenheden van l,9xi0 9 

Bq/a voor elk ziekenhuis waar de behandeling plaatsvindt. 
Academische ziekenhuizen zijn dubbel geteld. 
(De eenheid van l,9xl0 9 Bq/a is nader toegelicht op paq 
94 
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Tabel A 1 Veronderstelde lozingen van bèta- en gammastralers door radionu
clides aborator ia en ontslagen patiënten verdeeld naar de hoofd
waterlopen waar deze lozingen in terechtkomen 

Hoofdwaterloop 
waarin direct of 
indirect wordt 
geloosd 

Debiet van 
de hoofd
waterloop 

m3/a 

Jaarlijkse lozingen in Bq Hoofdwaterloop 
waarin direct of 
indirect wordt 
geloosd 

Debiet van 
de hoofd
waterloop 

m3/a 

"mengsel" 
afkomstig 
van labo
ratoria 

"mengsel"af
komstig van 
ontslagen 
patiënten 

"mengsel" 
geloosd via 
de ECN pijp
leiding 

Maas 

Waal 

Beneden-Merwede 

Hollands-Diep 

IJsselmeer 

Markermeer 

Hollandse IJssel 

Rijnlands boezem 

Nederrijn-Lek 

8.2 E 9*(Amer) 

4,7 E10 

2.1 E10 

2,5 E10 

1.3 E10 

1,3 E 9 

1,0 E 9 

5,0 E 8 

1.2 E10 

2.7 E 9 

9,0 E 8 

9,6 E 7 

9,6 E 7 

2,5 E 9 

4,4 E 9 

4.8 E 7 

2,4 E 9 

1.9 E10 

3,0 E10 

5.7 E 9 

3.8 E 9 

3,8 E 9 

4,0 E10 

2.5 E10 

3,8 E 9 

7.6 E 9 

Subtotaal 

Nieuwe Maas 
(Waterweg) 
Ooster/Westerschelde 

Noordzeekanaal 

Waddenzee 

Noordzee 

3.3 E10 

1,6 E 9 

9,6 E 7 

3.4 E 9 

2,0 E9 

2,0 E9 

1.2 E10 

1,7 E10 

1,9 E 9 

2.3 E10 

1,1 E10 

1,1 E10 1,7 Eli 

TOTAAL 4,2 E10 1,8 Eli 1,7 Eli 

8,2 E 9 - 8,2x10 
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Tabel A 2: Geschatte samenstelling van de door radionuclides aborato-
ria, door ontslagen patiënten en via de ECN-pijpleiding 
geloosde mengsels van radionucliden 

Radio
nuclide 

Mengsel afkomstig 
van radionucliden
laborator ia 
(totale lozing 
4,2.1010 Bq/a) 

Mengsel afkomstig 
van ontslagen pa-
patiënten 
(totale lozing 
1,8.10" Bq/a) 

Mengsel dat via 
ECN-pijpleiding 
wordt geloosd 
(totale,lozing 
1.7.1011 Bq/a) 

Radio
nuclide fractie in het 

mengsel 
fractie in het 
mengsel 

fractie in het 
mengsel 

fn ALI-fn* fn ALI-f * n fn A L I - V 

51Cr 

676a 
75Se 

i3ii 
2C1T1 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
P.M. 

P.M. 
0,03 
0,21 
P.M. 

0,00075 
0,00265 
0,17210 
0,00927 
0,01324 
0,00053 
0,02648 
0,00053 
p.m 

p.m. 
0,07943 
0,69503 
p.m 

0,61 

0,03 

0,20 
0,16 

0,039 

0,003 

0,948 
0.010 

0,94 
0,00082 

0,012 
0,0050 

0,0026 

0,018 
0,020 

0,0016 
0,0022 

0,114 
0,006 

0,022 
0,030 

0,002 

0,327 
0,182 

0,116 
0,200 

* De fracties in A U zijn berekend met behulp van de formule: 

f' fn/ ALI 

Jfn/ALI 
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Tabel A 3: Gegevens van de door rad ionucli den laborator ia, door ont
slagen patiënten en via de ECN-pijpleiding geloosde radio-
nucliden 

Radio
nuclide 

Wijze 
van 
verval 

Vervalcon-
stante 

d-1 

Halverings
t i jd 

Annual Limit on Intake 
(ALI) * * * 

Ba 

3H 
1 H C 
32p 

5 C a 
51Cr 

6 3 N i 

75Se 
"Mo 

m I n 
1 2 5 I 
131! 
2 0 i n 

P 
P 
P 
P 
P 
y 

3/Y 
P 

P/Y 
P/Y 
P/Y 
P/Y 

EC/Y 
P/Y 
P/Y 

1.5 E-4 * 
3.3 E-7 
4.9 E-2 
7.9 E-3 
4,2 E-3 
2,5 E-2 
1,5 E-2 
2,1 E-5 
2.1 E-1 
5,8 E-3 
2,5 E-1 
2,5 £-1 
1.2 E-2 
8,5 E-2 
2.3 E-1 

12,3 a 
5730 a 

14.3 d 
87.4 d 

165 d 
27,7 d 
44,6 d 

100 a 
78,3 h 

118,5 d 
66,0 h 
2,8 d 

60,2 d 
8,0 d 

73 h 

3 E9 ** 
5 E7 (9 E7) 
2 E7 
2 E8 
6 E7 
1 E9 
3 E7 
5 E8 (3 E8) 
3 E8 
2 E7 
4 E7 
2 E8 
5 E6 
4 E6 
3 E8 (6 E8) 

* 1,5 E-4 = 1,5x10-^ 

** 3 E9 = 3xl09 

Door ICRP aanbevolen stochastische ALI's voor inqestie. behalve 
voor ^ C , 63Ni en Z01T1 waarvoor de door de NRPB [l] ("C, 63Ni) 
opgegeven waarden respectievelijk de door de commissie berekende 
waarde (201T1) zijn vermeld.Tussen haakjes staan voor deze drie 
radionucliden de in referentie [4] door de ICRP aanbevolen sto
chastische ALI's, die beschikbaar zijn gekomen nadat een belang
rijk deel van het werk van de commissie al was uitgevoerd. 
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A 3 BLO0TSTELLIN6SWE6EN 

A 3.1 Algemeen 

De door radionuclidenlaboratoria en patiënten in Nederland 

geloosde radionucliden worden in zeer uiteenlopende chemi

sche vormen op de in hoofdstuk A 2 genoemde lozingspunten 

in het rioolwater of direct in zoet dan wel zout oppervlak

tewater geloosd. Ten behoeve van een schatting van een bo

vengrens van collectieve en individuele stralingsdoses, 

worden de belangrijkste blootstellingswegen in beschouwing 

genomen. Een overzicht daarvan is gegeven in figuur A 3. 

Lucht 2vivezir.asslib 

Sporev elder. 
Plantsoenen 

uitwendige bertralint 

fr 

Heiland 

lectin?*» van 

Radionuclide!! 

Melk 

Vlees 

Meregeningswatei Tuinbowgewaeaen 

Afvalwaterzuivering 
Zoet oppervlakte 

veter 

Zoetwatervit 
if ifr 

Tim» 

i 
Zeewater 

Drinkwater 

Zeevit 
Schaal- en 
Schelpdieren 

Figuur A 3 Vereenvoudigd schema van blootstel 1ingswegen die 
leiden tot stral ingsbel ast ing van de mens als 
gevolg van lozingen van raöionucliden in riool-
en oppervlaktewater 

* Door depositie van in de lucht verspreide activiteit 
worden andere aangeduide blootstel 1ingswegen gevolgd, 
zoals weiland, beregeningswater. 

** Hiertoe tevens te rekenen: vismeel,eieren, kippe- en 
varkensvlees. 
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Ook hier geldt dat men de consequenties voor de doses 

slechts kan schatten met behulp van een aantal sterk ver

eenvoudigende veronderstellingen die in het algemeen leiden 

tot overschatting van de resulterende stralingsdoses. Zo 

neemt de commissie (bijvoorbeeld) voor een schatting van de 

consequenties voor de doses van de toepassing van slib uit 

afvalwaterzuiveringsinrichtingen (zuiveringsslib, figuur 3 

op blz. 108) aan, dat met uitzondering van 3H en lt*C, alle 

in het rioolwater voorkomende radionucliden volledig aan 

het zuiveringsslib worden gebonden. Voor de schatting van 

de stralingsbelasting via gebruik van drinkwater veronder

steld zij daarentegen dat alle in rioolwater aanwezige ra-

dionucliden via het gezuiverde afvalwater en het oppervlak

tewater weer in de drinkwaterbekkens terechtkomen. 

Dit leidt voor elk der blootstel 1ingswegen tot overschat

ting van de stralingsdoses. De resultaten van de schattin

gen van de stralingsdoses kunnen derhalve voor de afzonder

lijke blootstel 1ingswegen niet zonder meer worden gesom

meerd tot totale collectieve of totale maximale individuele 

stralingsdoses. 

De dosisschattingen voor elk van de blootstel 1ingswegen 

zijn gebaseerd op de in hoofdstuk A 2 samengevatte gegevens 

en veronderstellingen over de totale hoeveelheden, samen

stellingen en plaatsen van lozing van de radionucliden, 

halveringstijden en limieten voor de opname door de mens. 

In de paragrafen A 3.2 t/m A 3.6 worden voor elk van de 

blootstellingswegen uit figuur A 3 de gevolqde methode en 

de resultaten van de dosisschattingen kort beschreven. Een 

samenvatting van de resultaten volgt in paragraaf A 3.7. 

Metr gedetailleerde gegevens over methoden en resultaten 

zijn te vinden in de bijlagen 1 t/m 5. 
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A 3.2 Drinkwater 

A 3.2.1 Gevolgde methode 

De schattingen van de consequenties voor de doses van de 

lozingen zijn gebaseerd op afzonderlijke beschouwinqen voor 

een tiental drinkwaterbereidingsprojecten, die nader zijn 

uitgewerkt in bijlage 1 van deze appendix. Deze projecten 

zijn: Biesbosch (S), Leiden (D), Amsterdam (S), Schouwen/ 

Goeree (D), Monster (D), Merwelanden (S), Den Haag/Westland 

(D), Noord-Holland (D), Andijk (S) en Texel (ontzilting van 

zeewater). De aanduidingen tussen haakjes geven aan of het 

drinkwater uit een spaarbekken (S) komt of via duininfil

tratie (D) wordt geproduceerd. De spaarbekkens worden on

derscheiden in doorstroombekkens, mengbekkens en combina

ties van deze twee na elkaar. 

Bij de berekening van de concentratie van radionucliden in 

waterlopen, waaruit water voor de drinkwaterbereiding wordt 

onttrokken, houdt de commissie er rekening mee dat lozingen 

op verschillende plaatsen in dezelfde waterloop kunnen 

plaatsvinden. Als debieten van de waterlopen worden de ge

middelden over vele jaren gebruikt. Radioactief verval tij

dens transport in deze waterlopen wordt verwaarloosd, ten

zij de waterlopen als spaarbekken of als deel daarvan kun

nen worden beschouwd. Voor die gevallen dat de lozingen 

plaatsvinden in een riool, dat op een afvalwaterzuiverings

inrichting is aangesloten, neemt de commissie aan dat de 

radionucliden door het zuiveringsproces niet uit het water 

worden verwijderd, maar met het gezuiverde afvalwater in 

het oppervlaktewater worden geloosd. Waar twee waterlopen 

samenkomen berekent zij de concentratie in de gecombineerde 

waterloop uit de debieten van en de concentraties in de 

twee afzonderlijke waterlopen voor de vermenging. Aangeno

men wordt dat door het drinkwaterbereidingsproces eveneens 

géén radionucliden uit het water worden verwijderd. 
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Omdat de fysische halveringstijden van de geloosde radionu-

cliden sterk verschillen, houdt de commissie bij de bereke

ning van de concentraties in het drinkwater wel rekening 

met uiteenlopende transporttijden (doorstroombekkens en 

duininfiltraties) en gemiddelde verblijftijden (mengbek-

kens) van het water in de verschillende projecten. 

De individuele opnamen van radionucliden met het drinkwater 

uit een drinkwaterbereidingsproject leidt de commissie af 

uit de concentratie van het radionuclide in het water en 

uit een gemiddelde jaarlijkse drinkwaterconsumptie van 0,8 

m3 per persoon. Deze hoeveelheid komt overeen met de gemid

delde totale jaarlijkse wateropname van een (volwassen) 

"referentiemens" die overigens ongeveer de helft daarvan 

opneemt in de vorm van het water uit voedingsmiddelen, 

waardoor de gemiddelde opnamen van radionucliden via drink

water met een factor 2 wordt overschat. Op de in paragraaf 

A 2.3.2 aangegeven wijzen wordt uit de individuele jaar

lijkse opname van radionucliden de individuele jaarlijkse 

stralingsdosis afgeleid. 

Individueel dosistempo * CA X 0,8 x x0,05 Sv/jaar 
A H 

waari n: 

Cd = de concentratie van het radionuclide in het drink

water in Bq/m3 

ALI = Annual Limit on Intake, de limiet voor de jaar

lijkse opname van het radionuclide in Bq (via in-

gestie) 

De collectieve jaardosis wordt geschat door de individuele 

jaardosis te vermenigvuldigen met het aantal personen in 

het verzorgingsgebied van het desbetreffende drinkwaterbe-

reid ingsproject. 

Een drinkwaterbereidingsproject waarvoor een afzonderlijke 

beschouwing is opgesteld, is de produktie van drinkwater 

door verdamping van zeewater op Texel. De commissie neemt 

aan dat alleen het 3H uit het zeewater in het drinkwater 
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terecht komt. De tritiumconcentratie in het ingenomen zee

water is geschat op basis van de tritiumlozingen die voor

namelijk via de pijpleiding van het ECN plaatsvinden en uit 

dispersiegegevens, die uit kleurstoflozinqen zijn afae-

leid. De individuele en collectieve doses volgen uit de 

concentraties in het drinkwater op dezelfde wijze als bij 

de andere projecten. 

A 3.2.2 Resultaten 

De uitkomsten van de dosisschattingen zijn samengevat in 

tabel A 4 op pag 114. 

Het maximum voor de individuele jaardosis als gevolg van 

lozingen door radionuclidenlaboratoria is 7,5.10" Sv en 

geldt voor de gebruikers van drinkwater uit het waterberei-

dingsproject Monster. 

De belangrijkste bijdragen komen van de radionucliden 1 2 5 I , 
3 2 P , 5 9Fe en ^ C a . 

De totale collectieve jaardosis ten gevolge van alle drink-

waterbereidingsprojecten te zamen bedraagt 1,4.10" 3 mansie-

vert. De belangrijkste bijdragen aan de collectieve dosis 

ten gevolqe van lozingen van radionuclidenlaboratoria komen 

van de projecten Noord-Holland, Biesbosch en Leiden die te 

zamen een aandeel van 86% in de totale collectieve dosis 

leveren. 

De doses als gevolg van lozingen door patiënten worden na

genoeg uitsluitend veroorzaakt door de lozingen van 1 3 1 I , 

want de lozingen van 6 7Ga, i n I n en 2 0 1T1 dragen weinig bij 

tot de doses. Een maximum voor de individuele jaardosis van 

ongeveer 1,0.10" Sv wordt gevonden voor de drinkwaterbe-

reidingsprojecten Biesbosch en Leiden. In beide gevallen 

geldt de uitkomst indien het spaarbekken als mergbekken 

wordt opgevat. Voor het Biesboschproject is de uitkomst een 

factor 60 lager wanneer dat spaarbekken als een doorstroom-
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bekken wordt beschouwd met de aftap aan het eind. Dezelfde 

opmerking geldt ook voor de totale collectieve jaardosis 

ten gevolge van lozingen door patiënten, die 1,6.10 

mansievert bedraagt, maar die aanmerkelijk lager is wanneer 

een aantal spaarbekkens als doorstroombekkens wordt 

beschouwd. 

0e individuele jaardosis als gevolg van de consumptie van 

drinkwater op Texel bedraagt naar schatting 1.4.10"11 Sv. 

De collectieve jaardosis wordt geschat op 2.4.10"7 mansie

vert. 
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Tabel A 4: Overzicht van de individuele en collectieve jaardoses als 
gevolg van de consumptie van drinkwater voor de totale lo
zingen door radionuclidenlaborator ia en door patiënten 

Drinkwater-
bereidings
project 

Lozing van het 
"mengsel" door 
radionucliden
laborator ia 

Lozing van het 
"mengsel" door 
ontslagen 
patiënten Drinkwater-

bereidings
project indivi- 6) 

due Ie 
jaardoses 

Sv 

collec- 7) 
tieve 
jaardoses 

mansievert 

indivi
duele 
jaardoses 

Sv 

collec
tieve 
jaardoses 
mansievert 

Biesbosch ) 
Den Haag 
Merwelanden ) 
Noord-Holland 
Andijk J) 
Leiden 1) 2) 
Amsterdam/ 
Plassen 3) 
Schouwen/èoeree 
Monster 1) 
Monster: Andelse 
Maas 3) 
Texel 

2,1 E-10H) 
8.3 E-ll 
9,0 E-12 
5.0 E-10 
6,8 E-ll 
4.1 E-10 
4.4 E-10 

2.2 E-ll 
7.5 E-10 
1,0 E-10 

1,4 E-ll 

2,2 E-4 
7.1 E-5 
9.2 E-7 
8,5 E-4 
1,1 E-5 
1.5 E-4 
p.m. 

1.6 E-6*) 
6.7 E-5*) 
9,1 E-65) 

2,4 E-7 

1.0 E-9 
4,3 E-ll 
4,5 E-ll 

3.1 E-10 
9,1 E-10 

2,3 E-ll 
1,9 E-10 
1,0 E-10 

1,1 E-3 
3,6 E-5 
4.6 E-6 

5.1 E-5 
3.2 E-4 

1.7 E-6 
1,7 E-5 
9,0 E-6 

TOTAAL 1,4 E-3 1,6 E-3 

1) Indien beschouwd als mengbekkens; bij beschouwing als doorstroom-
bekkens zijn de uitkomsten lager. 

2) Bij toekomstige verhoogde wateronttrekking nemen de geschatte doses 
met ongeveer een factor drie toe. 

3) Toekomstige projecten. 

4) 2,1E-10 = 2,1 x 10-10 

5) Schatting op basis van een prognose voor het aantal consumenten om
streeks het jaar 1990. 

6) Bij de individuele jaardoses is rekening gehouden met een jaarlijk
se drinkwaterconsumptie van 0,8 m3 per persoon, te weten twee maal 
het gemiddelde. 

7) Bij de collectieve jaardoses is uitgegaan van een jaarlijkse drink
waterconsumptie van 0,8 m3 per persoon, hetgeen een overschatting 
betekent met een ?actor twee. 



- 115 -

A 3.3 Juinbouwgewasen 

A 3.3.1 Gevolgde methode 

Een gedeelte van het tuinbouwareaal in Nederland wordt 

kunstmatig beregend met oppervlaktewater, waarin geloosde 

radionucliden kunnen vóórkomen. Voor de schatting van de 

consequenties voor de doses y/an de consumptie van tuinbouw-

gewassen, die nader wordt beschouwd in bijlage 2 van deze 

appendix, neemt de commissie aan dat bovengenoemd areaal 

wordt beregend met Lekwater tot een omvang overeenkomend 

met 50 cm regen per jaar. De concentratie van de door labo

ratoria geloosde radionucliden in het Lekwater is ontleend 

aan hoofdstuk A 2. De lozingen via excreta van patiënten op 

de Lek zijn te verwaarlozen. Voor een schatting van de ver

houding tussen de concentraties van radionucliden in de 

tuinbouwprodukten en de concentraties in beregeningswater 

maakt de commissie gebruik van gegevens over fall-outpro-

dukten van kernwapenexplosies, gemeten respectievelijk in 

de neerslag en in gewassen tuinbouwprodukten, alsmede van 

gegevens over de hoeveelheid water die voor de produktie 

van één kg tuinbouwgewas nodig is. 

Op grond van deze gegevens stelt de commissie de concentra

tie van radionucliden in sla en andere tuinbouwprodukten op 

tien maal de concentratie in beregeningswater. Veronder

steld wordt dat gemiddeld vier weken verlopen tussen de lo

zing van de radionucliden en de consumptie van tuinbouwge-

wassen beregend met oppervlaktewater dat is verontreinigd 

met geloosde radionucliden. 

De gemiddelde jaarlijkse produktie van tuinbouwgewassen op 

het beregende areaal wordt gelijkgesteld met de jaarlijkse 

consumptie van groenten in Nederland, Daaruit en uit de 

concentratie van radionucliden in de gewassen volgt de col

lectieve opname van radionucliden en de collectieve dosis. 
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De commissie berekent de individuele dosis door aan te ne

men dat een kritieke groep drie maal zoveel tuinbouwqewas-

sen consumeert als het gemiddelde voor de Nederlandse be

volking en dat deze hoeveelheid geheel afkomstig is uit het 

met Lekwater beregende areaal. Met verwijdering van radio-

nucliden tijdens de bereiding van het voedsel wordt geen 

rekening gehouden. 

A 3.3.2 Resultaten 

De uit bijlage 2 resulterende uitkomst van de schatting van 

de collectieve jaardosis als gevolg van de consumptie van 

tuinbouwgewassen bedraagt 1.3.10"2 mansievert (tabel A 5 ) . 

De belangrijkste bijdragen tot de collectieve dosis komen 

van 1 3 1 I , i 2 5 I , 3 2P en 5 9Fe. Dit geldt ook voor de bijdra

gen van de afzonderlijke radionucliden tot de maximale in

dividuele jaardosis, die wordt geschat op 2,8.10~9 Sv. 
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Tabel A 5: Overzicht van de individuele doses en de col
lectieve doses als gevolg van de consumptie van 
tu i nbouwprodukten 

Radio
nuclide 

Lozing van het "mengsel" door radionucliden
laborator ia 

Radio
nuclide individuele jaardoses 

Sv 
collectieve jaardoses 

mansievert 

*5Ca 

59Fe 
"Ni 

125I 
131j 

1.0 E-11 * 
3.6 E-11 
1,3 E-9 
1.1 E-10 
1.7 E-10 
5.2 E-12 
3,0 E-10 
7,2 E-12 
9,2 E-10 
3,6 E-9 

4,8 E-5 
1,7 E-4 
6,0 E-3 
5.3 E-4 
8,0 E-4 
2.4 E-5 
1,4 E-3 
3,4 E-5 
4,3 E-3 
1,7 E-2 

TOTAAL 6,5 E-9 3,0 E-2 

* 1,0 E-11 = 1.0 x IQ"11 
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A 3.4 Zuiveringsslib 

A 3.4.1 Gevolgde methode 

Voor de schatting van de consequenties voor de doses van de 

toepassing van slib uit afvalwaterzuiveringsInrichtingen 

(zuiveringsslib), die nader wordt beschouwd in bijlage 3, 

veronderstelt de commissie dat alle radioactieve stoffen 

die niet direct in zee w e d e n geloosd, in zuiveringsslib 

terechtkomen. Uitzonderingen hierop zijn 3H- en ll*C- ver

bindingen, waarvan de commissie aanneemt dat drie-kwart van 

de met het rioolwater aangevoerde hoeveelheden door gis

tingsprocessen tijdens de waterzuivering in radioactief 

koolzuur en water wordt omgezet en dus niet in het slib te

recht komt. Dit betreft zowel de lozingen door laboratoria 

als de lozingen via excreta van patiënten. Met radioactief 

verval tijdens transport vanaf de lozingspunten tot de af

valwaterzuiveringsinrichtingen wordt geen rekening gehou

den. De commissie veronderstelt dat de radionueliden worden 

gebonden aan de totale hoeveelheid in Nederland geprodu

ceerd zuiveringsslib (240 030 ton), dat voor één-derde 

wordt gebruikt voor bemesting van weilanden, voor één-derde 

vcor bemesting van sportvelden, plantsoenen e.d„, terwijl 

één-derde wordt verbrand, dan wel geloosd in oppervlakte

water. 

A 3.4.1.1 Weilanden 

De inwendige stralingsbelasting van de mens vloeit voort 

uit de consumptie van melk en vlees afkomstig van koeien 

die weiden op met zuiveringsslib bemeste weilanden. 

Voor kortlevende radionueliden heeft de fysische halve

ringstijd een belangrijke invloed op de uiteindelijke con

centraties in melk en vlees. Daarom houdt de commissie bij 

de berekening van de gemiddelde concentratie in het op wei

landen enz. aangebrachte zuiveringsslib rekening met radio-
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actief verval tussen de tijdstippen van siibproduktie en 

van de bemesting met dit slib, die voornamelijk in de win

ter plaatsvindt. Tevens wordt er rekening mee gehouden dat 

na de bemesting nog ongeveer 40 dagen verlopen voordat het 

vee op de weilanden komt. Tenslotte treedt er ook radioac

tief verval op in de periode van ongeveer 200 dagen dat de 

beweiding duurt. Als gevolg van de lange uitsteltijd tussen 

lozing en opname van radionucliden door het vee kunnen de 

consequenties voor de doses ten gevolge van 6 7 G a , i n I n en 
2 01 

Tl worden verwaarloosd. Bij een gemiddelde bemesting van 

1 ton slib per ha is het totale weide-areaal dat met zuive

ringsslib wordt bemest, 80 000 ha. Grazende koeien nemen 

per dag gemiddeld 0,75 kg grond op. Verondersteld wordt dat 

deze grond volledig uit dit zuiveringsslib bestaat. 

De concentratie van de radionucl iden in melk en vlees wordt 

afgeleid uit de gemiddelde dagelijkse opname door de koe 

met behulp van overdrachtscoefficienten die aan de litera

tuur zijn ontleend. De collectieve opname van radionucliden 

door de mens via consumptie van melk en vlees wordt geba

seerd op de gemiddelde concentratie van radionucliden in 

deze produkten en op een gemiddelde jaarlijkse produktie 

va.. 10 000 1 melk en 380 kg vlees per ha. 

Hierbij houdt de commissie geen rekening met het feit dat 

verwerking van een deel van de melk tot zuivelprodukten 

(bijvoorbeeld boter en kaas) een aanmerkelijke verlenging 

van de transporttijd naar de mens tot gevolg kan hebben. 

Uit de collectieve opname van de radionucliden volgt, op de 

in hoofdstuk A 2 aangegeven wijze, de jaarlijkse collectie

ve jaardosis. 

Voor de schatting van de maximale individuele jaardosis 

veronderstelt de commissie dat leden van een kritieke qroep 

uitsluitend zuivelprodukten en vlees consumeren afkomstig 

van vee dat op met zuiveringsslib bemeste weilanden graast 
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en daarvan tweemaal zoveel gebruiken als de gemiddelde hoe

veelheden voor de Nederlandse bevolking. De consumptie van 

boter en kaas wordt daarbij omgerekend naar de equivalente 

hoeveelheid melk die voor de boter- en kaasproduktie nodig 

is geweest. 

A 3.4.1.2 Sportvelden en plantsoenen 

De toepassing v&n zuiveringsslib kan ook leiden tot bloot

stelling aan uitwendige bestraling van de mens als gevolg 

van verblijf op sportvelden, grasvelden en plantsoenen die 

met zuiveringsslib zijn bemest. Evenals bij de schatting 

van de stral ing.ibel ast ing via opname van zuiveringsslib 

door melkvee, gaat de commissie er voor de berekening van 

de concentratie van geloosde radionucliden in het opge

brachte slib van uit dat éénmaal per jaar met zuiverings

slib wordt bemest. Als gevolg van d€ daardoor veroorzaakte 

u i t s t e K i j d tussen lozing en bemesting kunnen de bijdragen 

van 6 7 G a , U 1 l n en 2 0 1 T 1 aan de uitwendige stralingsbelas

ting worden verwaarloosd. 

De radionucl iden lkC, 3 2 P , **5Ca en 6 3Ni zenden geen y-stra-

ling uit, waardoor ze geen bijdrage leveren aan de stra

lingsbelasting van de inwendige organen. De harde bèta

straling van 3 2P kan wel bijdragen tot de dosis in de huid. 

Van de resterende gammastralers 5 1 C r , 5 9 F e , 1 2 5 I en 1 3 1 I is 

de bijdrage van 1 2 5 I ten opzichte van de overige drie ra-

dionucliden te verwaarlozen vanwege de geringe energie van 

de röntgen- en gammastraling van dit radionuclide. Bij de 

berekening van de over het jaar gemiddelde hoeveelheden van 
de radionucliden 5 1 C r , 5 9Fe en 1 3 1 I per m 2 grondoppervlak 

gaat de commissie voor schatting van de individuele dosis 

uit van éénmaal per jaar bemesten met 20 ton zuiveringsslib 

per ha en voor de collectieve dosis van 10 ton per ha, 

waarbij eventueel geadviseerde wachttijden tussen het mo

ment van bezanden en bespelen van de velden niet in reke

ning worden gebracht. De commissie veronderstelt een volle-



- 121 -

dig radioactief verval van deze relatief kortlevende radio-

nucliden in één jaar. Voor de schatting van het dosistempo 

als gevolg van de bodemverontreiniging met genoemde drie 

radionucliden gebruikt zij de fotonen-dosisconversiefacto

ren die in de literatuur worden gegeven voor het lichaams

oppervlak op 1 m boven het verontreinigde grondoppervlak. 

Het op deze wijze geschatte dosistempo kan als een maximum 

worden beschouwd voor het effectieve dosistempo. Voor de 

schatting van de maximale individuele dosis wordt een 

blootstellingsduur van 6 uur per dag over het gehele jaar 

verondersteld. De schatting van de collectieve jaardosis 

wordt gebaseerd op een blootstelling van 1 uur per dag. Het 

aantal blootgestelde personen stelt de commissie op 1.10 6 

personen. 

A 3.4.2 Resultaten 

De resu.taten van de dosisschattingen zijn samengevat in 

tabel A 6 op pag 123. De collectieve jaardosis als gevolg 

van de consumptie van zuivelprodukten en vlees schat de 

commissie op 4,9.10 - 2 mansievert. De belangrijkste bijdra

gen komen van de radionucl iden **5Ca, 1 2 5 I , 3 5S en lkC. De 

maximale individuele jaardosis wordt geschat op 4,0.10" 8 

Sv. De belangrijkste bijdrage wordt geleverd via de con

sumptie van melk. De volgorde van afnemende bijdrage tot de 

maximale individuele dosis is: '*5Cat
 1 2 5 I , 3 5 S , llfC en 3 H . 

De bijdrage van de overige nucliden is veel kleiner. 

De uitkomst van de schatting van de collectieve jaardosis 

als gevolg van de uitwendige bestraling bij verblijf op met 

slib bemeste sportvelden en plantsoenen bedraagt 7,4.10"1* 

mansievert voor de lozingen door radionuclidenlaboratoria. 

Deze jaardosis komt nagenoeg geheel van de bijdrage van 
5 9 F e . Dit laatste geldt ook voor de jaarlijkse individuele 

dosis die de commissie schat op 8,8.10" 9 Sv. De jaarlijkse 

maximale individuele huiddosis als gevolg van lozingen van 
3 2P wordt geraamd op 2,0.10" 8 Sv. 
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De inwendige doses als gevolg van de lozingen door ontsla

gen patiënten bedragen respectievelijk 6,8 x 1 0 - 9 Sv (maxi

male individuele dosis en 7,2.10"** mansievert (collectieve 

dosis). 

Voor de uitwendige bestraling zijn de overeenkomstige ge

tallen respectievelijk 1,4.10" Sv en 1,2.10" 4 mansievert. 
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Tabel A 6: Overzicht van de individuele en collectieve doses van de 
toepassing van zuiveringsslib als meststof 

Radio
nuclide 

Inwendige bestraling Uitwendige bestraling 

Radio
nuclide 

consumptie van vlees 
en zuivelprodukten 

• 

verblijf op sportvelden 
en plantsoenen Radio

nuclide individuele 
jaardoses 

Sv 

collectieve 
jaardoses 
mansievert 

individuele 
jaardoses 

Sv 

collectieve 
jaardoses 
mansievert 

LABORA
TORIA 
, H 

3 2 p 

3 Üs 
u5Ca 

59Fe 
» ! " 
1 31j 

8,4 E-10*) 
3.6 E-9 
8.8 E-10 
5.7 E-9 
1,4 E-8 
3,0 E-12 
4,2 E-10 
1.9 E-10 
1,4 E-8 
1,4 E-10 

1,0 E-3 
4.2 E-3 
2.0 E-3 
7.1 E-3 
1,7 E-2 
3.3 E-6 
3,3 E-4 
2.2 E-4 
1.7 E-2 
1.8 E-4 

(2,0 E-8)** 

8,1 E-ll 
8.4 E-9 

3.5 E-10 

6.8 E-6 
7,0 E-4 

2.9 E-5 

TOTAAL LABORATORIA 
4,0 E-8 4,9 E-2 8,8 E-9*** 7,4 E-4 

PATIËNTEN 
131I 6,8 E-10 7,2 E-4 1,4 E-9 1,2 E-4 

TOTAAL LABORATORIA EN PATIËNTEN 
4,0 E-8 1 5,0 E-2 10,2 E-9*** 8,6 E-4 

* 8,4 E-10 * 8,4 x 10- 1 0 

** Huiddosis 

*** Exclusief huiddosis van 32P 
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A 3.5 Zoetwatervjs 

A 3.5.1 Gevolgde methode 

Bij de schatting van de stral ingsdoses als gevolg van de 

consumptie van zoetwatervis, die nader wordt beschouwd in 

bijlage 4, maakt de commissie gebruik van het feit dat na

genoeg alle voor menselijke consumptie aangevoerde zoetwa-

tervis afkomstig is uit het IJsselmeer. Ook de voor produk-

tie van vismeel aangevoerde zoetwatervis is daaruit afkoms

tig. 

Het IJsselmeer wordt door de dijk Enkhuizen - Lelystad in 

twee delen gesplitst: het IJsselmeer - in engere zin - en 

het Markermeer. Verondersteld wordt dat alle lozingen op 

het IJsselmeer via de IJssel, zonder vertraging, plaatsheb

ben via een fictieve monding van de waterlopen die in het 

Markermeer uitmonden. De maximale, fictieve, concentraties 

worden gevonden door de lozingen te delen door het debiet 

van respectievelijk de IJssel en de bedoelde fictieve mon

den. De gemiddelde concentraties in het IJsselmeer en het 

Markermeer berekent de commissie door deze meren te be

schouwen als mengbekkens. De concentratie van radionucliden 

in vissen wordt afgeleid door de concentratie in het water 

te vermenigvuldigen met concentratiefactoren die aan de li

teratuur zijn ontleend. Deze concentratiefactoren geven de 

verhouding aan tussen de concentratie van een element of 

radionuclide ir vis en die in het water. 

De collectieve jaarlijkse opname van een radionuclide door 

consumptie van zoetwatervis wordt geschat door de concen

tratie van het radionuclide in vis te vermenigvuldigen met 

de totale jaarlijkse visaanvoer uit het IJsselmeer en het 

Markermeer. Dit is de som van de hoeveelheid die jaarlijks 

voor directe consumptie wordt aangevoerd (2250 ton) en de 

hoeveelheid die jaarlijks tot vismeel wordt verwerkt (750 

ton). Uit de collectieve jaarlijkse opname van radionucli-
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den in Bq volgt op de in hoofdstuk A 2 aangegeven wijze de 

collectieve jaardosis. De commissie neemt aan dat de hoe

veelheden gevangen vis in beide meren zich verhouden als de 

volumina van de meren. 

Voor de schatting van de maximale individuele jaardosis via 

consumptie van zoetwatervis wordt verondersteld dat een hy

pothetische kritieke groep gemiddeld 13 kg zoetwatervis per 

jaar consumeert en tevens dat deze hoeveelheid vis afkom

stig is uit de monding met de hoogste concentratie. De 

schatting van de maximale individuele jaardosis als gevolg 

van de verwerking van vismeel tot pluimvee- en varkensvoer 

wordt gebaseerd op de hoeveelheid vismeel die voor de pro-

duktie van respectievelijk eieren, kippe- en varkensvlees 

wordt gebruikt. De commissie neemt aan dat dezelfde gemid

delde hoeveelheid eieren, kippe- en varkensvlees die jaar

lijks in Nederland per persoon worden geconsumeerd ook door 

een hypothetische kritieke groep wordt geconsumeerd. Tevens 

wordt verondersteld dat deze produkten uitsluitend afkoms

tig zijn van produktiebedrijven die vismeel van Markermeer-

vis gebruiken. Met radioactief verval tussen lozing van de 

radionucliden en uiteindelijke consumptie van de genoemde 

produkten wordt geen rekening gehouden. 

Uit de op deze wijze geschatte maximale individuele jaar

lijkse opname volgt de maximale individuele jaardosis. 

A 3.5.2 Resultaten 

De resultaten van de dosisschattingen zijn samengevat in 

tabel 7 op pag 127. Wat betreft de collectieve jaardosis 

als gevolg van de consumptie van vis uit het IJsselmeer en 

het Markermeer samen is de uitkomst van de schatting 

8,3.10"** mansievert. De bijdrage van de van patientenlozin-

gen afkomstige radionucliden tot de collectieve dosis is 
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ruim een factor tien kleiner dan die van de radionucliden 

uit lozingen door laboratoria. Verreweg de belangrijkste 

bijdrage van de afzonderlijke radionucliden komt van 3 2 P en 

" C . 

De maximale individuele jaardosis als gevolg van de con

sumptie van zoetwatervis schat de commissie op 4.3.10 - 7 

Sv. De uitkomst voor de dosis als gevolg van de consumptie 

van eieren, kippe* en varkensvlees is ongeveer een factor 

tien lager. Ook voor de individuele dosis geldt dat 3 2P 

verreweg de belangrijkste bijdrage levert. 
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Tabel A 7: Overzicht van de maximale individuele en collectieve jaar
doses als gevolg van de consumptie van zoetwatervis 

Radio
nuclide 

Individuele jaardoses Collectieve 
jaardoses 

Radio
nuclide 

via directe 
visconsumptie 

Sv 

via consumptie van 
eieren, kippe- en 
varkensvlees 

Sv 

via directe en 
indirecte 
visconsumptie 
mansievert 

LABORA
TORIA 

uc 
32P 
3 > 

59Fe 
63Ni 

125I 
I31I 

1.6 E-13 * 
2,9 E- 9 
3.7 E- 7 
2.0 E- 9 
1.1 E-10 
2,3 E-11 
5,7 E-10 
1,1 E-11 
5,1 E-10 
4,5 E- 9 

2,9 E-13* 
5,5 E-9 
2.4 E-8 
6,8 E-10 
6,4 E-11 
2.8 E-12 
1.1 E-10 
2.2 E-11 
1,2 E-10 
1.7 E-10 

6,3 E-9 
1,2 E-4 
6,9 E-4 
1.8 E-5 
1.6 E-6 
8,0 E-8 
3.0 E-6 
4.7 E-7 
3.6 E-6 
4.9 E-6 

TOTAAL 3,8 E- 7 3.1 E-8 8,3 E-4 

PATIËNTEN 

131 " 

20,T1 

9,9 E- 9 
2,4 E- 9 
2,4 E- 8 
8,7 E- 9 

1.5 E-10 
3,2 E-11 
9,2 E-10 
1.2 E-10 

7.4 E-6 
1.5 E-6 
4,3 £-5 
5.9 E-6 

TOTAAL 4,5 E- 8 1,2 E- 9 5,8 E-5 

TOTAAL 
GENERAAL 4,3 E- 7 3,2 E-8 8,9 E-4 

* 1,6 E-13 ' 1,6 x 10-13 
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A 3.6 Zeeyis,_schaa1-_en_schelpdieren 

A 3.6.1 Gevolgde methode 

Voor de schatting van de maximale consequenties voor de do

ses als gevolg van de consumptie van zeevis, schaal- en 

schelpdieren, die nader is uitgewerkt in bijlage 5, veron

derstelt de commissie dat de lozingen van laboratoria en 

patiënten plaatshebben op de Waddenzee (direct en vanuit 

het IJsselmeer via de spuisluizen in de Afsluitdijk), via 

het Noordzeekanaal (alle lozingen in Noord-Holland en lo

zingen in het Markermeer) en, na een transporttijd van 10 

dagen, via het Haringvliet . Daarnaast zijn er de lozingen 

via de pijpleiding van het ECN. Door de kuststroom, die als 

een doorstroombekken wordt beschouwd, vindt transport 

plaats naar de Duits-Deense Bocht die door de commissie als 

een mengbekken wordt opgevat. 

Door de getijdenbeweging vindt een snelle uitwisselinq 

plaats tussen dp kuststroom en de Waddenzee. Bij de bereke

ning van de concentratie van geloosde radionucliden houdt 

de commissie alleen rekening met het radioactief verval van 

de radionucliden en niet met de sedimentatie als mogelijk 

verwijderingsmechanisme. 

De concentratie in zeevis, schaal- en schelpdieren wordt 

uit de concentraties van de radionucliden in het water af

geleid met behulp van concentratiefactoren die de verhou

ding aangeven tussen de concentratie van een element in een 

organisme en in het zeewater. Voor kortlevende radionucli-

den leidt dit tot overschatting van de concentraties in de 

organismen. De jaarlijkse collectieve opname van radionu-

cliden door de bevolking baseert de commissie op de totale 

jaarlijkse consumptie van zeevis afkomstig uit de kust

stroom en de Duits-Deense Bocht en op de totale jaarlijkse 

consumptie van schaal- en schelpdieren uit de Waddenzee en 

de kuststroom. Voor de schatting van de maximale individue-
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Ie jaardosis is er van uitgegaan dat een kritieke groep 

jaarlijks veel grotere hoeveelheden zeevis (36 kg) en 

schaal- en schelpdieren (15 kg) consumeert dan de gemiddel

de hoeveelheden voor de Nederlandse bevolking. Tevens is 

verondersteld dat de door deze groep jaarlijks geconsumeer

de hoeveelheden zeevis, schaal- en schelpdieren geheel af

komstig zijn uit een zeegebied waarin de hoogste concentra

ties van geloosde radionucliden kunnen voorkomen in het 

zeewater. 

Dat zijn respectievelijk: 

a. de kuststroom in de omgeving van het Haringvliet, waar 

wel verdunning met het debiet voor de kuststroom maar 

nog geen radioactief verval tijdens transport langs de 

kust heeft plaatsgevonden of (voor langlevende nucliden) 

ter hoogte van het Noorzeekanaal, en 

b. de directe omgeving van de pijpleiding van het ECN, 

waarvoor de concentraties van de qeloosde radionucliden 

worden afgeleid uit de resultaten van kleurstof lozings

experimenten. 

A 3.6.2 Resultaten 

De resultaten van de schattingen van de collectieve doses 

als gevolg van de consumptie van zeevis en schaal- en 

schelpdieren zijn globaal samengevat in tabel 8 op pag 

131. De collectieve jaardosis als gevolg van de lozingen te 

zamen schat de commissie op ca. 1,1.10'3 mansievert. De be

langrijkste bijdrage tot dit totaal komt van de lozingen 

door laboratoria. 

De consumptie van schaal- en schelpdieren levert een wat 

grotere bijdrage tot de totale collectieve dosis dan de 

consumptie van zeevis. De collectieve dosis als gevolg van 
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de consumptie van zeevis uit de kuststrook wordt voorname

lijk bepaald door de bijdrage van 32P; 59Fe en 1UC leveren 

elk een ongeveer dertigmaal lagere bijdrage. Ook in de col

lectieve dosis als gevolg van de consumptie van schaal- en 

schelpdieren heeft 32P verreweg het grootste aandeel. Als 
3 2 

gevolg van de lanqere transporttijd draagt niet P maar 
lhC het meeste bij tot de collectieve dosis als gevolg van 

de consumptie van zeevis uit de Duits-Deense Bocht. 

De maximale individuele jaardosis, berekend voor de con

sumptie van vis, schaal- en schelpdieren gezamelijk, is het 

hoogste ter plaatse van de monding van het Haringvliet en 

bedraagt 7.2.10"9 Sv en is vrijwel uitsluitend afkomstig 

van de lozingen afkomstig van radionuclidenlaboratoria 

(7,0.10~9 Sv). 32P levert verreweg de belangrijkste 

bijdrage. Consumptie van mariene organismen uit de directe 

omgeving van de ECN-pijpleidinq levert naar schatting een 

maximale individuele jaardosis van 7,0.10"9 Sv, die 

voornamelijk afkomstig is van Se en 99Mo. 
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Tabel A 8: Overzicht van de collectieve en individuele doses als qe-
volg van de consumptie van zeevis, schaal- en schelpdieren. 

Zeegebied 
Aard van de 
lozingen 

Collectieve 
jaardosis 

Individuele 
jaardosis 

Zeegebied 
Aard van de 
lozingen 

man-
sievert 

belang
rijkste 
nuclide(n) 

Sv 
belang
rijkste 
nuclide(n) 

Kust-
stroom 

Waddenzee 

Duits-
Deense 
Bocht 

laboratoria 
patiënten 
ECN-pijpleid. 

laboratoria 
patiënten 
ECH-pijpleid. 

laboratoria 
patiënten 
ECN-pijpleid. 

6.6 E-4* 
1.7 E-5 
8.5 E-6 

4,3 E-4 
2,1 E-5 
2.1 E-5 

6.2 E-5 
1,9 E-7 
1.6 E-5 

32p 

131T 201T1 

74ê,^c 

32P, 59Fe 
131! 20lT1 

75Se, l \ 
IV 32p 

i3ir; 2oiT1 

^Cl 75Se 

7.0 E-9 
3.1 E-10 
7,0 E-9 

" p 
131j 20 1 T 1 

"Se.^io 

TOTAAL VOOR ALLE 
LOZINGEN 

1,2 E-3 32P, 59Fe 7,2 F-9** 75Se, ̂ Mo 

* 9,9 E-4 * 9,9x10-** 

** De maximale individuele jaardoses als gevolg van de lozingen door 
laboratoria en ontslagen patiënten mogen niet worden opgeteld bij 
de doses als gevolg van de lozingen via de ECN pijpleiding omdat 
eenzelfde kritieke groep niet zowel marien voedsel uit het mon
dingsgebied van het Haringvliet als uit de directe omgeving van 
de ECN pijpleiding consumeert. 
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A 3.7 Samenvatting van_de_consequentjes_yoor_de_doses 

De resultaten van de schattingen van de individuele en col

lectieve doses, als gevolg van de lozingen door radionucli-

denlaboratoria en via excreta van patiënten in Nederland 

zijn samengevat in tabel A 9 op paq 134. De dosisschattin-

gen zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op sterk vereenvou

digde veronderstellingen wat betreft hoeveelheden, samen

stelling en plaatsen van lozing van de mengsels van radio-

nucliden en op vereenvoudigde modellen voor de afzonderlij

ke blootstel 1ingswegen. Deze vereenvoudigingen leiden in 

het algemeen tot overschatting van de resulterende stra-

1ingsdoses. 

De maximale individuele stralingsdoses uit tabel A 9 kunnen 

niet worden gesommeerd, omdat gelijktijdige blootstelling 

van dezelfde personen via alle blootstel 1ingswegen is uit

gesloten vanwege de veronderstellingen over de hoge jaar

lijkse consumpties van water en voedsel en de duur van de 

blootstelling aan uitwendige bestraling. De uitkomsten ge

ven aan, dat de maximale individuele jaardosis in de groot

te-orde 10- 6 a 10" 7 Sv ligt. 

De collectieve doses kunnen, hoewel dit zeker tot over

schatting leidt, in principe wel worden gesommeerd tot de 

totale jaarlijkse collectieve dosis van bijna 0,1 mansie-

vert. Collectieve jaardoses van de grootte-orde van ca. 

10' mansievert zijn afkomstig van de blootstel 1ingswegen 

"tuinbouwgewassen" en "zuiveringsslib". Collectieve jaardo

ses, in de grootte orde van 10"1* mansievert zijn afkomstig 

van de blootstel 1ingswegen "drinkwater", "zoetwatervis" en 

"zeevis, schaal- en schelpdieren". In de tabel is tevens 

aangegeven welke radionucliden uit het mengsel de grootste 

bijdragen leveren aan de geschatte individuele en collec

tieve doses. 
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De einduitkomsten, de onderlinge verhouding tussen de bij

dragen van de afzonderlijke blootstel 1ingswegen aan de in

dividuele en collectieve doses en het aandeel van de afzon

derlijke radicnucliden in de geschatte doses, zullen sterk 

worden beïnvloed door wijzigingen in de veronderstellingen 

wat betreft het aandeel van afzonderlijke radionucliden in 

de geloosde mengsels, de transport- en verblijftijden in 

waterlopen en bekkens, alsmede door wijzigingen in de ver

onderstellingen wat betreft het gedrag van de radionucliden 

bij de drinkwaterbereiding, de rioolwaterzuivering en de 

beregening van gewassen. 
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Tabel A 9: Overzicht van de schattingen van de maximale individuele jaar-
doses en van de collectieve jaardoses als gevolg van de toege
stane lozingen van radionucliden door laboratoria inclusief 
die via de ECN-pijp lei ding en van de lozingen door ontslagen 
patiënten 

Blootstel
lingsweg 

Herkomst van 
éa geloosde 
mengsels van 
radionucliden 

Maximale individuele 
jaardosis 

Collectieve jaardosis Blootstel
lingsweg 

Herkomst van 
éa geloosde 
mengsels van 
radionucliden Sv belangrijkste 

radionucliden 
man-
sievert 

belangrijkste 
radionuclide(n) 

Drinkwater 

Tuinbouw-
produkten 

Zuiveringsslib 
-inwendige 

bestraling 

-uitwendige 
bestraling 

Zoetwatervis 
en vismeel 

Zeevis, 
schaal- en 
schelpdieren 

laboratoria 

patiënten 

laboratoria 

pat i enten 

laboratoria 
patiënten 

laboratoria 
patiënten 

laboratoria 
patiënten 

laboratoria 
patiënten 
ECN 

7,5 E-10* 

1,0 E-9 

6,5 E-9 

P.M. 

4,0 E-8 
6,8 E-10 

8,8 E-9** 
1.4 E-9 

3,8 E-7 
4.5 E-8 

7.0 E-9 
3.1 E-10 
7,0 E-9 

1 2 5 I 32P b9Fe 
45Ca 

131j 

1 3 1 1 , 1 2 5 I , 32P 

P.H. 

4 5 r . 125T 1W/. 
13lJd' U U 

59Fe 

1 3 1 , 

32p 
1 3 1 l , 6 7 G a , m T l 

32p 59F 

1 3 1 1 * 2 0 1 ^ 

1,4 E-3 

1,6 E-3 

3,0 E-2 

P.M. 

4,9 E-2 
7,2 E-4 

7.4 E-4 
1.2 E-4 

8.3 E-4 
5,8 E-5 

1,2 E-3 
3,8 E-5 
4.5 E-5 

1 2 5 I f 1 3 1 I f 32p 

131 , 

131» i 2 5 T 3 l p 

P.M. 

ÏÏÏJ- " ^ "C 

32p 

1 3 1 I , 67Sa 

3 2P, 53Fe 
1 3 1 T * 2 0 1 T 1 4: 'HI 

*) 7 E-10 = 7. lO"10 

**) Exclusief de huiddosis van 32P 
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APPENDIX A 

BIJLAGE l 

1 DRINKWATER 

1.1 I ^ e i d i n g 

Wanneer radionucliden door laboratoria of patiënten worden 

geloosd kunnen ze, al of niet via een afvalwaterzuiverinqs-

inrichting, in oppervlaktewater terechtkomen dat voor de 

bereiding van drinkwater wordt gebruikt. Het opnemen van de 

radionucl iden door de mens via het drinkwater van een 

drinkwaterbereidingsproject leidt tot een individuele dosis 

die zowel afhankelijk is van de opgenomen hoeveelheid 

drinkwater als van de concentratie van de radionucliden in 

het drinkwater. De collectieve dosis wordt mede bepaald 

door het aantal personen dat door het desbetreffende pro

ject van drinkwater wordt voorzien. 

Voor een schatting van de jaarlijkse stralingsdoses als ge

volg van de lozingen zijn gegevens nodig over de lozingen 

die plaatsvinden in de waterlopen of bekkens waaraan water 

voor drinkwaterbereiding wordt onttrokken. De commissie 

geeft de voor een bepaald drinkwaterbereidingsproject rele

vante lozingen voor wat betreft omvang en nuclidensamen-

stelling in de vorm van een over een jaar gemiddelde waar

de. Hetzelfde geldt voor de debieten van en de verblijftij

den in de waterlopen en waterbekkens. Met verdunning door 

vermenging van waterlopen en met radioactief verval tussen 

lozing en gebruik van drinkwater kan bij de dosisschattin

gen rekening worden gehouden. 

Bij rioolwaterzuivering en bij de drinkwaterbereiding kun

nen radionucliden uit het water worden verwijderd. Omdat 

betrouwbare kwantitatieve gegevens over deze verwijdering 

voor het grote aantal afvalwaterzuiveringsinrichtingen en 

drinkwaterbereidingsprojecten niet beschikbaar zijn, veron

derstelt de commissie bij de beschouwing over de blootstel-
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lingsweg via het drinkwater eenvoudigheidshalve dat qeen 

verwijdering van radionucliden uit het water plaatsvindt. 

Deze veronderstelling leidt tot een overschatting van de 

opname van radionucliden via drinkwater. 

Voorts is bij gebrek aan gegevens bij de berekeningen van 

de consequenties va., lozingen verwaarloosd. 

- de neerslag in Nederland van 3.10 1 0 m 3/a 

- de verdamping in Nederland van 2.10 1 0 m 3/a 

- de aanvoer door kleine grensoverschrijdende rivieren 

van 3.10 9 m 3/a 

1.2 Het_model 

1.2.1 Verdunning en radioactief verval 

1.2.1.1 Waterlopen 

Wanneer van een radionuclide jaarlijks een hoeveelheid van 

A Bq wordt geloosd in een waterloop (rivier, kanaal, boe

zem) met een debiet van de waterstroom van Q m 3/a, dan 

wordt de toename van de concentratie C 0 bij volledige 

vermenging direct na het lozingspunt gegeven door: 

C- = A Bq/m' 
Q 

(1.1) 

Tijdens de verplaatsing van het water in een witerloop tot 

het punt waar de wateronttrekking of de vermenging met een 

andere waterloop of de invoer in een bekken of infiltratie

gebied plaatsvindt, treedt radioactief verval op. De con-

een radionuclide op dat punt wordt centratie Ct, van 
dan gegeven door: 

-Xt, 
Ct, C0.e Bq/m (1.2) 
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waarin: t0: de gemiddelde verblijftijd in de waterloop 

X : de vervalconstante van het radionuclide. 

Lozingen kur.nen op verschillende plaatsen in dezelfde wa

terloop plaatsvinden. Wanneer een tweede lozingspunt zich 

bevindt op een gemiddelde transporttijd t0 van het eerste 

lozingspunt en tussen de lozingspunten geen toe- en afvoer 

van activiteit plaatsvindt, dan zal de concentratie 

Ct direct na het tweede lozingspunt zijn toeqenomen 
''O 

tot: 

Ct » " 1 " 2 Bq/fn3 (1.3) 
H l 2 B« /m3 

waarin: 

Ai en A 2 : de jaarlijkse lozingen op het eerste resp. het 

tweede lozingspunt 

t0 : de gemiddelde transporttijd van het water tussen 

het eerste en tweede lozingspunt. 

Q : het debiet van de waterloop bij het tweede lo

zingspunt. 

Bij splitsing van een waterloop in twee of meer takken ver

onderstelt de commissie dat de concentraties in die takken 

direct na de splitsing gelijk zijn. 

Bij samenvoeging van waterlopen tot één stroom wordt de 

concentratie in de samengevloeide waterloop bepaald uit een 

naar debieten gewogen gemiddelde van de concentraties in de 

waterlopen voor de samenvoeging: 

o -Mi-l-M^ Bg/n|3 
Ql + Q2 
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1.2.1.2 Bekkens 

Een aantal zoetwaterbekkens in Nederland doet dienst als 

reservoir (spaarbekken) voor de drinkwatervoorziening. De 

relatie tussen de concentratie van radionucliden op het 

punt van de Materonttrekking en op het punt waar met radio-

nucliden verontreinigd water aan het bekken wordt toeqe-

voerd is afhankelijk van de aard van stroming en menging in 

het bekken. Daarbij kunnen als extremen twee soorten bek

kens worden onderscheiden, te weten: doorstroombekkens en 

ideale mengbekkens, waarvan de eerstgenoemde steeds de 

laagste concentratie oplevert. 

Doorstroombekkens 

Voor een doorstroombekken veronderstelt de commissie een 

ideale plugstroming, waardoor de toegevoerde waterstroom 

zich niet mengt met het in het bekken aanwezige volume wa

ter. De tijd die het water nodig heeft om van inlaat tot 

uitlaat te stromen wordt gegeven door: 

t(J JL . 365 (d/a) dagen (1.4) V 
Q 

waarin: V= volume van het bekken (m3) 
Q= debiet van toe- en afvoer (m3/a) 

De relatie tussen de concentratie van radionucliden bij de 

inlaat C 0 en die bij de uitlaat Cd wordt dan gegeven 

door: 

Cd = C0 e " U d Bq/m3 

waarin x. de vervalconstante in d" is. 

(1.5) 
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Mengbekkens 

In een ideaal mengbekken wordt het toegevoerde water 

volledig en direct gemengd met het in het bekken aanwezige 

water. Voor een mengbekken geldt dat de gemiddelde 

verblijftijd van het water en daarin opgeloste stoffen tm 

wordt gegeven door (1.4). De evenwichtsconcentratie van een 

radionuclide in een mengbekken C m kan worden afgeleid uit 

het feit dat bij continue en constante toevoer van een 

radionuclide een evenwichtstoestand ontstaat, waarin de 

totale hoeveelheid van het radionuclide constant blijft. De 

toevoer van een radionuclide bij de inlaat is dan gelijk 

aan de afvoer bij de uitlaat, vermeerderd met de afname 

door radioactief verval: 

" JL = \VCm + C m.JL Bq/d 0 365 m m 36& 
(1.6) 

Hieruit volgt: 

Cm = C 0 . •m Q+365 XV 
Bq/m; 

(1.7) 

Wordt hierin tm ingevuld volgens (1.4), dan gaat (1.7) 

over in: 

m l*Klm 
(1.8) 
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Combinaties van bekkens 

Wanneer het water vanaf het lozingspunt tot aan de plaats 

van wateronttrekking voor drinkwatergebruik meer dan één 

bekken doorloopt, wordt de concentratie van de radionucli-

den bepaald door de verblijftijden in elk van die bekkens. 

Bij een combinatie van twee bekkens doen zich de volgende 

drie mogelijkheden voor. 

Ten eerste: de twee bekkens zijn doorstroombekkens met ver

blijftijden td en td en de relatie tussen de concen

tratie in het aan het eerste bekken toegevoerde water C 0 

en de concentratie bij de uitlaat van het tweede bekken 

C d d wordt dan gegeven door: 

Cdd = C 0 e-Xtd Bq/ 

waarin: td = t d j + t d 2 

m (1.9) 

Ten tweede: de twee bekkens zijn mengbekkens met gemiddelde 

verblijftijden t m en tm . De relatie tussen de concen

tratie C 0 in de inlaat van het eerste bekken en die in 

(de uitlaat van) het tweede bekken C m m is: 

cmm = co (1 + ̂ m ) ' 1 . d + x t m J ' 1 Bq/m3 (1.10) 

Ten derde: de twee bekkens zijn een mengbekken en een door-

stroombekken met verblijftijden tm en td. De concentra

tie bij de uitlaat van het tweede bekken wordt dan, onaf

hankelijk van de volgorde: 

md = C d m a C 0 (1+Xt-)- 1. e' x td Bq/m3 

m< (1.11) 
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1.2.2 Lozingen door radionuclidenlaboratoria en patiënten 

Voor de schatting van de stralingsbelasting als gevolg van 

de consumptie van drinkwater wordt uitgegaan van de jaarlo

zingen en de samenstelling van mengsels van radionucliden, 

zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

De daaraan ontleende gegevens, voor zover relevant in ver

band met de drinkwaterbereiding, zijn in tabel 1.1 samenge

vat. 

1.3 Uitkomsten_yan_de_dosinschattingen 

1.3.1 Afzonderlijke drinkwaterbereidingsprojecten 

De navolgende uitkomsten van de dosisschattingen voor de 

afzonderlijke drinkwaterprojecten worden voorafgegaan door 

een korte beschrijving van het project en van de berekening 

van de concentratie van de radionucliden in het drinkwater. 

Omdat een spaarbekken doorgaans niet als een ideaal door 

stroombekken of als een ideaal mengbekken kan worden be

schouwd, worden in een aantal gevallen de uitkomsten voor 

beide extreme situaties gegeven. De gemiddelde verblijf

tijden van het water in drinkwaterbekkens zijn, tenzij an

ders aangegeven, afkomstig van het voormalige Rijksinsti

tuut voor Drinkwatervoorziening (RID)*. 

Een overzicht van de gegevens over de verschillende drink-

waterbereidingsprojecten is gegeven in figuur 1.1. In de 

hiernavolgende bespreking van de afzonderlijke projecten 

worden in enkele gevallen wel toekomstige wijzigingen be

sproken. Van de toekomstige nieuwe projecten wordt alleen 

het Plassenbedrijf Amsterdam kort behandeld. De voor de 

projecten relevante lozingen zijn in tabel 1.1 samengevat. 

* De commissie vestigt ar je aandacht op dat de maximale 
individuele dosis ten gevolge van het gebruik van drink
water betrekkelijk snel «en relatief aanzienlijke waarde 
kan bereiken wanneer de waterlopen, waaraan het water 
voor de drinkwaterbereiding wordt onttrokken een betrek
kelijk klein debiet hebben. Voorbeelden zijn: de projec
ten Leiden (1.3.1.6) en Monster (1.3.1.9) en de wateront
trekking aan het Amsterdam-Rijnkanaal ten behoeve van 
drinkwaterbereiding. 
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Figuur 1.1 
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- 145 -

1.3.1.1 Biesbosch (spaarbekken) 

De wateronttrekking voor het Biesboschbekken vindt via de 

Amer uiteindelijk plaats uit de Maas, waarvan het o>hiet 

8,2xl09 m 3/a bedraagt. Op grond van de in tabel 1.1 vermel

de gegevens bedragen de totale lozingen in de Maas respec

tievelijk 2,7xl0 9 Bq/a voor laboratoria en 2,9xl0 1 0 Ba/a 

voor ontslagen patiënten. Hieruit volgen concentraties van 

respectievelijk 0,33 Bq/m3 en 3,5 Bq/m3 voor het water dat 

in het Biesboschbekken wordt ingelaten. De gemiddelde ver

blijftijd in het bekken is 70 dagen. Het aantal personen 

dat door dit project van drinkwater wordt voorzien is 

l,047xl06. 

Het verzorgingsgebied Merwelanden (zie 1.3.1.3) zal worden 

aangesloten op het Biesboschbekken. Het aantal personen in 

het verzorgingsgebiedvan het Biesboschbekken zal dan stij

gen met 1,02x10 personen. 

Tabel 1.2 geeft de uitkomsten van de dosisschattingen. Uit 

kolom drie en vier blijkt, dat bij lozing van gelijke hoe

veelheden van elk radionuclide en bij beschouwing van het 

bekken als mengbekken*, van de radionucliden afkomstig van 

laboratoria, l 2 5I de hoogste dosis zou geven.Van de radio-

nucliden afkomstig van ontslagen patiënten levert 1 3 1I ver

reweg de hoogste dosis. De totale jaardoses als gevolg van 

lozing van het mengsel door laboratoria bedragen respectie

velijk 2,lxl0* 1 0 Sv voor de individuele jaardosis en 

2,2x10' mansievert voor de collectieve jaardosis. De be

langrijkste bijdragen komen van de radionucliden 1 3 1 I 

(47%), 1 2 5I (20%) en 3 2P(18%). De schatting van de doses 

als gevolg van de lozing van het mengsel afkomstig 

* Door middel van lucht inject ie wordt kunstmatig de menging 
in dit bekken gestimuleerd. De menging in dit bekken zal 
daarom de menging in een ideaal mengbekken benaderen. 
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van patiënten levert een maximale individuele jaardosis van 

lxlO" 9 Sv en een collectieve jaardosis van l,lxlO"3 mansie-

vert. Deze doses komen nagenoeg geheel van 1 3 1I.Door aan

sluiting van het verzorgingsgebied Merwelanden OD het Bies-

boschbekken wordt het aantal personen in het verzorgingsge

bied van het Biesboschbekken 10% groter. De collectieve do

ses (kolom 7 van tabel 1.2) stijgen dan met hetzelfde per

centage. 

1.3.1.2 Den Haag (duininfiltratie) 

De wateronttrekking voor de duininfiltratie vindt plaats 

uit de Andelse Maas. De concentratie in het ingenomen water 

is gelijk aan die voor het Biesboschbekken, te weten 0,33 

Bg/m3 voor de totale lozing door laboratoria en 3,5 Bq/mJ 

voor de totale lozinq door patiënten. De gemiddelde ver

blijftijd van het water in het infiltratiegebied (van het 

project) bedraagt 60 dagen - het aantal personen in het 

verzorgingsgebied van het project bedraagt 8,55xl0 5. 

Tabel 1.3 geeft de uitkomsten van de dosisschattingen al

leen voor doorstroombekkens omdat duininfiItratiegebieden 

niet als mengbekkens worden beschouwd. Wat betreft de lo

zingen door laboratoria blijkt uit de eerste vier kolommen 

van tabel 1.3 dat, per eenheid van geloosde activiteit, de 

lozing van 1 2 5I de hoogste individuele en collectieve jaar

dosis geeft. Bij de lozingen door patiënten levert 1 3 1 I per 

eenheid van geloosde activiteit de hoogste individuele en 

collectieve jaardosis. 

De uitkomsten van de dosisschattingen voor de lozing van 

het mengsel door laboratoria zijn 8 , 3 x l 0 " n Sv voor de 

jaarlijkse individuele dosis en 7,lxl0"5 mansievert voor 

jaarlijkse collectieve dosis. De belangrijkste bijdragen 

komen van de radionucl iden 1 2 5I (47*), 5 9Fe (13*), " 5Ca 

(12*) en 3 2P (11X). 
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Voor de lozing van het mengsel door patiënten bedraagt de 

uitkomst van de schatting voor de individuele jaardosis 

4,3xl0 _ 1 1 Sv en voor de collectieve jaardosis 3,6x10" man-

sievert. De dosisbijdragen van 6 7Ga, U 1 l n en 2 0 1T1 zijn 

ten opzichte van 1 3 1I te verwaarlozen. De geschatte totale 

doses als gevolg van de lozingen van het mengsel door pa-

tienten liggen ongeveer een factor twee lager dan de totale 

doses als gevolg van de lozingen van het mengsel door labo

ratoria. 

1.3.1.3 Merwelanden* (spaarbekken) 

De wateronttrekking voor het spaarbekken Merwelanden vindt 

via het Wantij plaats uit de Beneden Merwede. De voor dit 

project relevante lozingen zijn de lozingen van 9xl0 8 Bq/a 
q 

(laboratoria) en 5,7x10 Bq/a (patiënten) in de Waal waar

van het debiet 4,7xl0 1 0 m 3/a bedraagt. Deze lozingen zijn 

afkomstig van de vergunninghouders uit Nijmegen en 

Dodewaard. De concentratie in de Beneden Merwede wordt 

hierdoor 1,9x10*2 Bq/m3 voor de totale lozing door labo

ratoria en 1,2x10"! Bq/m3 voor de totale patientenlozin-

gen. 

In Dordrecht wordt jaarlijks door de radionuclidenlaborato-

ria 9,6xl07 Bq geloosd en door patiënten 3,8xl09 8q. Deze 

lozingen in de Beneden Merwede, die een debiet heeft van 

2,lxl0 1 0 m 3/a, brengen de concentraties in het ingenomen 

water voor het Merwelandenproject op 2,4xl0"2 Bq/m3 (labo

ratoria) en 3,lxl0 _ 1 Bq/m3 (patiënten). De gemiddelde ver

blijftijd in het spaarbekken bedraagt 150 dagen. Het aantal 

personen in het verzorgingsgebied van het project bedraagt 

l,02xl05. 

* Het verzorgingsgebied van de Merwelanden zal worden aan
gesloten op het Biesboschbekken. Het bekken Merwelanden 
zal dan nog slechts als noodvoorziening dienen. De do
sisconsequenties van de toekomstige situatie kunnen dan 
eenvoudig worden berekend aan de hand van tabel 1.2 voor 
het Biesboschbekken. 
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De resultaten van de dosisschatting zijn in tabel 1.4 gege

ven voor het spaarbekken als respectievelijk een door

stroombekken en een mengbekken. 

Wat betreft de lozingen door laboratoria blijkt, dat wan

neer de totale lozing uit één radionuclide zou bestaan in 

het geval van een mengbekken de hoogste dosis zou komen van 
1 2 5 I , 1**C en 1 3 I I (6e en 7e k o l o m ) . Wordt het spaarbekken 

als doorstroombekken beschouwd dan wordt de uitkomst voor 
1 2 5 I een factor twee lager en voor 1 3 1 I een factor 25 000 

1ager (kolom 3 en 4 ) . 

De kolommen 9 t/m 14 van tabel 1.4 geven de resultaten voor 

de lozingen. De totale individuele jaardosis en collectieve 
1 2 

jaardosis bedragen in geval van een mengbekken 9,0x10" Sv 

en 9,2x10" mansievert. De belangrijkste bijdragen komen 

van 1 3 1 I (41%), 1 2 5 I (23*) en 3 2 P ( 1 7 % ) . In het geval van 

een doorstroombekken liggen de geschatte doses ongeveer een 

factor vier lager. De belangrijkste bijdragen komen van 
1 2 5 I (44%), " 5Ca (24%) en 3 5 S ( 1 0 % ) . 

Uit de dosisschattingen voor de patientenlozingen blijkt 

dat de bijdragen van 6 7 G a , X 1 1 l n en 2 0 1 T 1 zijn te verwaar

lozen ten opzichte van 1 3 1 1 . In het geval van een door

stroombekken zijn de individuele en collectieve doses als 

gevolg van de patientenlozingen ( 1 3 1I) te verwaarlozen ten 

opzichte van deze doses als gevolg van de lozingen door la

boratoria. In het geval van een mengbekken bedraagt de ge

schatte jaardosis als gevolg van de patientenlozingen resp. 

4,5xl0" 1 1 Sv en 4,6xl0" 6 mansievert en zijn een factor vijf 

hoger dan de totale doses als gevolg van de lozingen door 

1aboratori a. 

1.3.1.4 Noord-Holland (duininfiltratie) 

Het water voor dit project wordt onttrokken aan de Lek via 

het Lekkanaal. Het debiet van de Lek bedraagt l , 2 x l 0 1 0 

m 3/a. De totale lozingen door laboratoria van vergunning-
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houders te Arnhem-West, Wageningen en Rhenen bedragen 

l,95xl0 1 0 Bq/a. De concentratie van het mengsel van radio-

nucliden in het ingenomen water bedraagt 1,61 Bq/m 3. Lozin

gen in deze waterlopen door ontslagen patiënten worden ge

acht niet plaats te vinden. De gemiddelde verblijftijd van 

het water in het infiltratiegebied bedraagt 50 dagen. Het 

aantal personen in het verzorgingsgebied van het project 

bedraagt l,707xl0 6. 

De resultaten van de dosisschattingen zijn gegeven in tabel 

1.5. Uit de eerste vier kolommen van de tabel blijkt dat 

bij lozing van gelijke hoeveelheden van de radionucliden de 

jaardoses als gevolg van de lozingen 1 2 5I het hoogst zijn. 

Lozing van het mengsel door laboratoria levert naar schat

ting een totale individuele jaardosis van 5,0x10" Sv en 

een collectieve jaardosis van 8.5X10"1* mansievert. De be

langrijkste bijdragen komen van 1 2 5I (43*), 3 2P (15*), 5 9Fe 

(12*) en ^ C a (11*). 

1.3.1.5 Andijk (IJsselmeer en spaarbekken) 

Het water voor het spaarbekken Andijk wordt onttrokken aan 

het IJsselmeer - in engere zin - (d.w.z. ten Noorden van de 

dijk Enkhuizen - Lelystad). De lozingen door laboratoria 

van vergunninghouders in Friesland, Drente, Overijssel en 

Gelderland, bedragen in totaal 2,5xl0 9 Bq/a. Hierin zijn 

niet begrepen de lozingen te Assen, Leeuwarden, Arnhem 

(KEMA), Dodewaard, Nijmegen, Rhenen, Wageningen en 

Jutphaas. Wanneer er eenvoudigheidshalve van wordt uitge

gaan dat deze lozingen worden verdund met het water van de 

IJssel (1,04x10 m 3/a) en de veel geringere overige water

toevoeren naar het IJsselmeer worden verwaarloosd, dan be

draagt de hypothetische concentratie C 0 in het naar het 

IJsselmeer gevoerde water: 0,24 Bq/m3. De overeenkomstige 

lozing van het mengsel afkomstig van patientenlozinqen be

draagt 4,0xl0 1 0 Bq/a met als overeenkomstige concentratie 

C 0«3,85 Bq/m 3. 
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De gemiddelde verblijftijd van het water in het IJsselmeer 

wordt voor de toevoer naar het spaarbekken Andijk gesteld 

op 120 dagen. De gemiddelde verblijftijd voor het gehele 

IJsselmeer is wat langer (ca. 160 dagen). Voor het water in 

het spaarbekken Andijk geldt een gemiddelde verblijftijd 

van 15 dager». De combinatie van IJsselmeer en spaarbekken 

Andijk kan worden beschouwd als een combinatie van twee 

doorstroombekkens en als een combinatie van twee mengbek-

kens. In het eerste geval geldt dat dan de concentratie in 

het drinkwater C. wordt gegeven door C. = C . e ~ " 5 x e 

In het tweede geval wordt dit: 

C d = fl° Bq/m3 

(1+120X).(1+15X) 

Het aantal personen in het verzorgingsgebied van het pro

ject Andijk bedraagt l,67xl0 5. 

De resultaten van de dosisschattingen voor beide bovenge

noemde situaties zijn gegeven in tabel 1.6. Bij lozing van 

gelijke hoeveelheden van de verschillende radionucliden af

komstig van laboratoria zijn in het geval van twee mengbek-

kens en in het geval van twee doorstroombekkens de dosis

consequenties van 1 2 5I het grootst (kolom 3, 4, 6 en 7 ) . 

Bij patientenlozingen zijn in het geval van twee mengbek-

kens en in het geval van twee doorstroombekkens de doses 

als gevolg van de lozing van 6 7 G a , l u I n en 2 0 1T1 te ver

waarlozen ten opzichte van de doses van 1 3 1 I . 

De uitkomsten voor de totale doses als gevolg van de lozing 

van het mengsel van radionucliden door laboratoria bedragen 

voor de bekkens als mengbekkens resp. 6.8X10" 1 1 Sv voor de 

individuele jaardosis en 1,1x10"5 mansievert voor de col

lectieve jaardosis. Oe belangrijkste bijdragen van de af

zonderlijke radionucliden uit het mengsel zijn 1 2 5 I (30%), 
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1 3 1 I (29%), 3 2P (15%), "*5Ca (9%) en 5 9Fe ( 8 % ) . Wanneer bei

de bekkens als doorstroombekken worden beschouwd, dan zijn 

de geschatte dosisconsequenties vooral voor de radionucli-

den 1 3 1 I en 3 2P lager. De totale doses als gevolg van de 

lozing van het mengsel van radionucliden door laboratoria 

bedragen dan resp. 2,5x10" Sv voor de individuele jaardo

sis en 4,lxl0~ 6 mansievert voor de collectieve jaardosis. 

De belangrijkste bijdragen komen dan van de radionucliden 
1 2 5 I (46%), ^ C a (22%), 5 9Fe (10%) en 3 5S (9%). 

De totale doses als gevolg van de patientenlozingen bedra

gen in het geval van mengbekkens 3,lxl0* 1 0 Sv voor de indi

viduele jaardosis en 5,lxl0* 5 mansievert voor de collectie

ve jaardosis. Deze doses komen nagenoeg geheel van de lo

zing van I. In geval van doorstroombekkens zijn de tota

le jaardoses als gevolg van patientenlozingen te verwaarlo

zen. 

1.3.1.6 Leiden (duininfiltratie) 

Lozingen door laboratoria 

De waterhuishouding en de onttrekking van water voor de 

drinkwaterbereiding in de omgeving van Leiden is een gecom

pliceerd systeem, waarvan de gedetailleerde beschrijving 

hier te ver voert. De commissie is dank verschuldigd aan de 

Directie Stralenbescherming van het Ministerie van 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 

het bijzonder aan een van de medewerkers van deze Directie 

voor het vele werk dat, met name voor de berekening van dit 

project, moest worden verzet. Dit is gebeurd in samenwer

king met en op grond van gegevens van het Waterloopkundig 

Laboratorium, Rijkswaterstaat en het voormalige Rijksinsti

tuut voor Drinkwatervoorziening. Onderstaande, vereenvou

digde beschrijving is hieraan ontleend. 

De situaties in het winterhalfjaar en in het zomerhalfjaar 
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verschillen en zij worden afzonderlijk besproken. Daarbij 

treedt nog de complicatie op dat de huidige situatie niet 

geheel maatgevend is voor de toekomst, wanneer (naar ver

wachting) meer water zal worden geïnfiltreerd. 

Het water t.b.v. het project Leiden wordt onttrokken aan de 

Wassenaarse Wetering. In de huidige situatie behoeft door

gaans 's winters geen water uit Rijnlands boezem in de Was

senaarse Wetering te worden ingelaten. In de Wassenaarse 

Wetering wordt niet geloosd, zodat de concentratie van ge

loosde radionucliden in het voor de duininfiltratie ge

bruikte water nul is. Wordt in de toekomst de wateronttrek

king uit de Wassenaarse Wetering van de huidige l,6xl07 

m 3/a opgevoerd tot naar verwachting 4,0xl0 7 m 3/a dan zal in 

de dan gemiddelde wintersituatie water uit Rijnlands boezem 

worden ingelaten. 

Door verschillende inlaatpatronen zal voor de winter (lo

zingen uit Leiden-Zuid West) gerekend moeten worden met een 

concentratie C = 1,06 Bq/m3 (berekend met gegevens van het 

Waterloopkundig Laboratorium). 

In het zomer-halfjaar moet water uit andere waterlopen in 

de Wassenaarse Wetering worden ingelaten. Dit water is ge

deeltelijk afkomstig van Rijnlands boezem en gedeeltelijk, 

via Rijnlands boezem, van de Hollandse IJssel. De commissie 

veronderstelt dat het water van de Hollandse IJssel een 

mengsel is van water uit de Noord (Q = l,05xl0 1 0 m 3/a, C • 

2,41xl0"2 Bq/m3, zie Merwelanden) en uit de Lek(Q = l,21x 

1 0 1 0 m 3/a, C » 1,61 Bq/m3, zie Noord Holland). De concen

tratie wordt hierdoor 0,87 Bq/m3. De lozingen in Gouda, 

4,8xl07 Bq/a, vermengen zich met het in Rijnlands boezem 

ingelaten volume van 2,5xl08 m3 per halfjaar.De in het zo-

mer-halfjaar bereikte concentratie in het in Rijnlands boe

zem ingelaten water bedraagt daardoor 0,97 Bq/m3. De ver

blijftijd in Rijnlands boezem is gemiddeld 50 dagen en in 

het infiltratiegebied 15 dagen.De concentratie in het 

drinkwater als gevolg van de hier beschouwde lozingen wordt 

dus gegeven door: 
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C(jd= 0,97.e" 6 5 x Bq/m3 (twee doorstroombekkens) 

of C m d = 0,97.(l+50x)- 1.e- 1 5 x Bq/m3 (mengbekken + 
doorstroombekken) 

In de zomersituatie zijn ook de lozingen van Leiden-Noord 

van belang die via de afvalwaterzuiveringsinrichting Noord 

en de Oude Rijn in de Uassenaarse Wetering komen. Deze lo-

zingen van 1,01x10 Bq/jaar geven een concentratieverhoging 

van 0,36 Bq/m3 voor het ingenomen water. Hierbij valt dan 

nog te rekenen met een verblijftijd van 15 dagen in het in-

fiItratiegebied. 

De concentratie in het drinkwater in de huidige zomersitua-

tie wordt dus gegeven door: 

Cdd= 0,97.e _ 6 5 x + 0,36.e _ 1 5 x Bq/m3, (doorstroombekkens) 
of 
cmd = 0,97.(l+50\)- :.e- l 5 x + 0,36.e" 1 5 x Bq/m3, (mengbekken)+ 

doorstroombekken) 

Bij de berekeningen van de individuele en collectieve doses 

moet er rekening mee worden gehouden dat deze situatie 

slechts voor de helft van het jaar geldt. In de huidige 

wintersituatie kunnen doses als gevolg van de lozingen op 

nul worden gesteld. 

De aldus berekende doses kunnen bij verhoogde wateronttrek

king voor het project stijgen als gevolg van de eerder ge

noemde lozingen in Leiden-Zuid-West, die dan ook in de win-

tersituatio een bijdrage tot de doses leveren. Deze bijdra

ge kan worden berekend uit een concentratie in het drinkwa

ter die wordt gegeven door: C<js l,06.e"*5\, p e hierbo

ven genoemde verhoging in de zomer met 0,36 Bq/m3 stijgt bij 

verhoogde wateronttrekking tot 0,51 Bq/m3 door lozingen te 

Leiden-Noord. 
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Lozingen door ontslagen patiënten 

Op overeenkomstige wijze kan men de concentraties schatten 

van de radionucliden die door ontslagen patiënten worden 

geloosd. Oe concentratie in de Hollandse IJssel wordt be

paald door de concentratie in de Beneden Merwede van 0,31 

Bq/m3 (zie Merwelanden) en in de Lek, waarin door patiënten 

niet wordt geloosd (zie Noord-Holland). Het water van de 

Hollandse IJssel krijgt daardoor een concentratie van 0,15 

Bq/m3. Het in de zomer in Rijnlands boezem ingelaten water 

(2,5x10 m /halfjaar) vermenqt zich met de lozinqen van 
9 

3,8x10 Bq/a te Gouda en Woerden en krijgt dan een concen

tratie van 7,77 Bq/m . Hiervoor geldt een verblijftijd van 

50 dagen in Rijnlands boezem en van 15 dagen in het infil

tratiegebied. In de zomersituatie komen daar noq de lozin

gen te Leiden-Noord bij van 5,74xl0 9 Bq/a, waardoor de con

centratie in Rijnlandsboezem stijgt met 2,05 Bq/m 3. Hier

voor geldt een verblijftijd van 15 dagen in het infiltra

tiegebied. In de winter wordt geen water waarin geloosde 

radionucliden voorkomen, gebruikt voor de du ininfi1tratie. 

In de toekomst moet men bij verhoogde wateronttrekking voor 

de zomer met een verhoging van 2,89 Bq/m 3 i.p.v. bovenge

noemde 2,05 Bq/m rekenen. Omdat dan ook in de winter meer 

water voor de duininfiltratie zal worden gebruikt moet re

kening worden gehouden met een concentratie van 3,83 

Bq/m 3. In beide laatste gevallen moet worden gerekend met 

een verblijftijd van 15 dagen in het infi ltratiegebied. 

Het aantal personen in het verzorgingsgebied van het pro

ject bedraagt: 3,59 x 10 5. 

Resultaten van de dosisschattinqen 

In tabel 1.7A zijn de resultaten gegeven van de dosisschat

tingen voor de lozingen aoor laboratoria en door patiënten 

in de nuidige situatie van de wateronttrekk ing voor het 

project Leiden. Uit de eerste zes kolommen blijkt dat wan-
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neer van elk radionuclide gelijke hoeveelheden zouden wor

den geloosd I uit de laboratoriumlozingen de hoogste do

sis zou geven. Van het mengsel dat door ontslagen patiënten 

wordt geloosd, levert 1 3 1 I verreweg de hoogste dosis. Bij 

beschouwing van beide bekkens als doorstroombekken liqqen 

voor de kortlevende radior.ucl iden, vanwege de langere ver

blijftijden, de uitkomsten wat lager dan wanneer de Rijn

lands boezem als menqbekken en alleen het duinwaterreser

voir als doorstroombekken wordt beschouwd. 

Wanneer wordt uitgegaan van lozing van het mengsel van ra-

dionucliden, dan levert bij de laboratoriumlozingen de do

sisschatting een totale individuele jaardosis van 4,lxl0~ 1 0 

Sv en een collectieve jaardosis van l.SxlO"1* mansievert 

voor menqbekken en doorstroombekken (kolom 12 en 1 3 ) . De 

belangrijkste bijdragen worden geleverd door 1 3 1 I (39%), 
1 2 5I (24%) en 3 2P (19%). Voor twee doorstroombekkens liggen 

de totale doses en de procentuele bijdragen van 1 3 1I en 3 2 P 

een weinig lager (kolom 9 en 1 0 ) . 

De totale individuele en collectieve jaardoses als qevolq 

van de lozingen van het mengsel afkomstig van patiënten 

zijn resp. 9,lxl0" 1 0 Sv en 3,2x10"** mansievert (doorstroom

bekken + mengbekken) en liggen in het geval van twee door

stroombekkens ongeveer een factor 1,5 lager. Alleen 1 3 1 I 

draagt aan deze totale doses bij. 

De uitkomsten voor de toekomstige situatie zijn gegeven in 

tabel 1.7B. Deze liggen voor de totale doses als gevolg van 

de lozingen van de beide mengsels ongeveer een factor 3 ho

ger.Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de doses 

met ruim een factor 3 als gevolg van de lozing van 1 3 1 I en 

een stijging met een factor 2 & 3 voor de overige radionu-

cliden die in belangrijke mate tot de totale dosis bijdra

gen. 
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1.3.1.7 Amsterdam PIassenbedrijf 

In de huidige situatie maakt het PIassenbedrijf gebruik 

van kwelwater dat afkomstig is uit de Bethunepolder tot een 
7 3 

maximum van 3x10 m /a. In dit water kunnen geen geloosde 

radionucliden terechtkomen. Overwogen wordt de capaciteit 

van het PIassenbedrijf te verdubbelen waarvoor water uit 

het Amsterdam-Rijnkanaal moet worden aangevoerd. Via een 

bekken wordt deze extra 3x10 m 3 vermengd met het kwelwa

ter. De (minimale) verblijftijd bij maximale capaciteit 

wordt geschat op 3 maanden. 

Het bekken kan worden beschouwd als een ideaal menqbekken, 

zodat voor de berekening van de concentraties in het drink

water kan worden uitgegaan van de helft van de concentratie 

in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal, dat uiteindelijk 

afkomstig is uit de Lek en waarin alleen lozingen van ra

ti ionucl idenl aboratori a terechtkomen (zie 1.3.1.4). De maxi

male individuele jaardosis als gevolg van lozingen door ra

ti ionucl idenl aboratori a wordt in deze toekomstige situatie 

geschat op 4,4xl0' 1 0 Sv. 

1.3.1.8 Schouwen-Goeree (duininfiltratie) 

Het water voor dit project wordt voor 70% onttrokken aan 

het Haringvliet, de rest is grond- en polderwater. Het wa

ter uit het Haringvliet wordt verondersteld een mengsel te 

zijn van water uit de Nieuwe Merwede (Q - 2,55xl0 1 0 m 3 / a , 

C = l,96xl0" 2 Bq/m 3, zie Merwelanden) en van water uit de 

Amer (Q = 8,2xl0 9 m 3 / a , C = 0,33 Bq/m 3, zie Biesbosch). De 

concentratie van de door laboratoria geloosde radionuc1iden 

in het Hollands Diep wordt daardoor 9,51xl0" 2 Bq/m 3. Lozin

gen van 9,62xl0 7 Bq/a door vergunninghouders te 8reda ver

hogen de concentratie in het Hollands Diep (0 = 2 , 5 x l 0 1 0 

m 3/a) met 3 , 9 x l 0 - 3 Bq/m 3 tot 0,1 Bq/m 3. Na duininfiltratie 

van het water uit het Haringvliet treedt in het winninqsqe-
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bied nog de bovengenoemde verdunning op met grond- en pol

derwater, waardoor voor de dosisschatting kan worden uitae-

gaan van een concentratie van 7xl0~ 2 Bq/m 3. De gemiddelde 

verblijftijd voor het infiltratiegebied bedraagt 50 dagen. 

De overeenkomstige concentratie voor het mengsel dat af

komstig is van ontslagen patiënten is na vermenging van het 

water van de Nieuwe Merwede en de Amer: 1,1 Bq/m 3. Hierin 

zijn begrepen de lozingen in de Waal (Nieuwe Merwede) en in 

de Maas (Amer). Door lozingen van vergunninghouders te 

Breda (3,81xl0 9 Bq/a) stijgt de concentratie in het 

Hollands Diep en Haringvliet tot 1,1 Bq/m 3. Door eerder ge

noemde vermenging in het inf i 1 trat iecjebi ed met polder- en 

kwelwater kan worden gerekend met een concentratie van 0,77 

Bq/m 3. 

Het verzorgingsgebied van het project zal volgens een prog

nose 7,5x10 personen omvatten in 1990. 

De uitkomsten van de dosisschattingen zijn te vinden in ta

bel 1.9. Bij gelijke lozing van elk der radionucliden le

vert bij het mengsel dat afkomstig is van laboratoria 1 2 5 I 

en bij het mengsel dat afkomstig is van ontslagen patiënten 
1 3 1 I de hoogste dosis. De totale jaardoses voor lozing van 

het mengsel door laboratoria bedragen 2 , 2 x l 0 _ 1 1 Sv voor de 

individuele jaardosis en l,6xl0" 6 mansievert voor de col

lectieve jaardosis.De belangrijkste bijdragen komen van 
1 2 5 I (43%), 3 2P (15%), 5 9Fe (12%) en ^ C a (11%). De totale 

jaardoses als gevolg van de lozing van het mengsel dat af

komstig is van ontslagen patiënten zijn ongeveer even groot 

en worden geheel veroorzaakt door de lozing van 1 3 1 I . 

1.3.1.9 Monster (duininfiltratie) 

De wateronttrekking voor dit project vindt plaats uit de 

Delflandboezem, die gedeeltelijk vanuit Rijnlands boezem 
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wordt gevoed. Omdat ;s zomers aanmerkelijk meer water uit 

Rijnlands boezem in de Delflandboezem wordt ingelaten, ver

onderstelt de commissie eenvoudigheidshalve dat s winters 

géén en s zomers alle mqelaten water uit de Rijnlands 

boezem afkomstig is. De toevoer naar Rijnlands boezem (zie 

Leiden) heeft s-zomers een concentratie van 0,97 Bq/m , 

ten gevolge van door laboratoria geloosde radionucliden. De 

verblijftijd in Rijnlands boezem is 50 dagen. De verblijf

tijd in het infiltratiegebied van Monster is eveneens 50 

dagen. 

Daarnaast spelen de lozingen in Leiden-Zuid-West een rol. 

Op grond van de gegevens van het Waterloopkundig Laborato

rium leiden deze lozingen tot een concentratie van 

4,22 Bq/m . Hiervoor geldt ook een gemiddelde verblijftijd 

van 50 dagen in het infiltratiegebied. De concentratie in 

het drinkwater wordt dan gegeven door: 

Cdd = 0,97.e' 1 0 0* • 4,22.e"50*- Bq/m3 (doorstroombekkens); 

of 

C m d = O ^ / . a + o O A ) - 1 ^ - 5 0 * • 4,22.e- 5 0 x Bq/m3 (menqbekken) 
doorstroombekken + 

Voor e concentratie van radionucliden afkomstig van ont

slagen patiënten is hier van belang de concentratie in het 

water dat vanuit de Hollandse IJssel in Rijnlands boezem 

wordt ingelaten. De concentratie van het mengsel daarin is 

7,77 Bq/m3 (zie Leiden). Hiervoor geldt een verblijftijd 

van 50 dagen in de Rijnlands boezem en 50 dagen in het in

filtratiegebied. Daarnaast geven de lozingen in Leiden-

Zuid-West nog een verhoging van de concentratie met 11,9 

Bq/m3. Hiervoor geldt een verblijftijd van 50 dagen in het 

infiltratiegebied. De concentraties in het drinkwater zijn 

door de commissie op dezelfde manier berekend als hierboven 

voor de lozingen door laboratoria is aangegeven. 
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Het aantal personen in het verzorgingsgebied van het pro

ject zal volgens een prognose in 1990 9x10" personen bedra

gen. 

Mogelijk wordt in de toekomst voor de duininfiltratie water 

van de Andelse Maas gebruikt. De concentratie van de radïo-

nucliden is dan 0,33 Bq/m3 (zie Den Haaq en Biesbosch). 

Voor radionucliden die afkomstig zijn van ontslagen patiën

ten ttordt de concentratie 3,5 Bq/m3. De gemiddelde ver-

blijftijo is 50 dagen. 

Tabel 1.10 A vermeldt de resultaten van de dosisschattinqen 

voor de huidige situatie. 

Uit de eerste zeven kolommen van de tabel blijkt dat bij 

lozing van gelijke hoeveelheden van elk radionuclide de 

hoogste doses worden gevonden voor I uit het mengsel dat 

door laboratoria wordt geloosd. Van de lozingen door ont

slagen patiënten zijn de doses als gevolg van de lozingen 

van 6 7Ga, l u I n en 2 0 1T1 te verwaarlozen ten opzichte van 

die ten gevolge van I. 

De totale jaardoses als gevolg van de lozing van het meng-

sel afkomstig van laboratoria bedragen 7,5x10 Sv voor de 

individuele dosis en 6,7xl0~3 mansievert voor de collectie

ve dosis, wa.»neer de twee bekkens als een menqbekken en een 

doorstroombekken worden beschouwd. De belangrijkste bijdra

gen tot de totale doses komen van 1 2 SI (43%), 3 2P (14%), 
5 9Fe (13%) en "5Ca (11%) (kolom 12 en 13). De uitkomsten 

van de schattingen van de totale doses liggen ongeveer 10% 

lager wanneer bij de berekening van twee doorstroombekkens 

wordt uitgegaan. De schatting van de doses als gevolg van 

de lozingen door patiënten levert een individuele jaardosis 

van l,9xl0~ 1 0 Sv en een collectieve jaardosis van l,7xl0"5 

mansievert in het geval van een menqbekken plus een door-

stroombekken. In het geval van twee doorstroombekkens lig

gen de uitkomsten ongeveer 10% lager. Alleen 1 3 1I levert 

een bijdrage tot deze doses. 
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Tabel 1.10 B vermeldt de schattingen voor de toekomstiqe 

situatie zijn gegeven in tabel 1.10R. Bij lozing van gelij-

ke hoeveelheden van elk radionuclide komen de hoogste doses 

van 12:>I uit laboratoriumlozingen en van 1 3 1 I afkomstiq uit 

lozingen door ontslagen patiënten. 

Oe totale jaardoses als gevolg van de lozing van het meng

sel van radionucliden die afkomstig zijn van laboratoria 

bedragen 1,1x10 Sv voor de individuele dosis en 9,1x10" 

mansievert voor de collectieve dosis. De belangrijkste bij

dragen komen van 1 2 5 I (43X), 3 2P (15%), 5 9Fe (12*) en " 5Ca 

(11%). 

Oe lozing van het mengsel dat afkomstig is van ontslagen 

patiënten levert een individuele en een collectieve jaardo

sis van naar schatting respectievelijk 1,0x10" ° Sv en 

9,0xl0"6 mansievert. Deze doses komen geheel van 1 3 1 I . 

1.3.1.10 Texel (ontzilting van zeewater) 

Ten behoeve van de bevolking van Texel wordt op dit eiland 

drinkwater bereid door verdamping van zeewater. De voor de

ze blootstellingsweg relevante lozingen zijn de lozingen in 

de Noordzee via de ECN-pijpleiding en alle overige lozingen 

die via korte of lange trar.sportwegen de Noordzee bereiken. 

Verondersteld mag worden dat alleen 3H uit het zeewater 

wordt overgedesti1leerd. Volgens de gegevens in hoofdstuk A 

2 pag 93 wordt uitgegaan van een jaarlijkse 3H-lozing van 

1,7x1c 1 1 Bq via de ECN-pijpleiding. Daarnaast kan de maxi

male toevoer van H naar de Noordzee als gevolg van de lo

zingen door de laboratoria in Nederland worden gesteld op 

0,17x3,8xlO l = 6,5xl0 9 Bq/jaar. Ten opzichte van de lozin

gen van 3H via de ECN-pijpleiding kunnen deze lozingen door 

laboratoria worden verwaarloosd. 
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Op grond van de resultaten van dispersie-onderzoek dat is 

uitgevoerd in verband met de lozingen via de ECN-pijplei-

ding, kan de evenwichtsconcentrat ie in de Noordzee ter 

hoogte van Texel worden gesteld op 2x10-** Bq/m3 bij een 

continue lozing van 1 Bq/s door de pijpleiding. De concen

tratie van 3H in het voor de drinkwaterbereidinq ingenomen 

water en dus ook in het geproduceerde drinkwater, kan bij 

een jaarlijkse lozing van 1,6x1c)11 Bq worden geraamd op 1,0 

Bq/m3. De maximale individuele jaardosis als gevolg van het 

gebruik van het drinkwater wordt daardoor: l,4xl0 - 1 1 Sv. 

De bevolking van Texel bedraagt ongeveer 12 500 personen. 

Bovendien zijn er jaarlijks ongeveer l,6xl0 6 toeristenover

nachtingen en 3xl0 5 overnachtingen van bewoners van tweede 

woningen. De gemiddelde bevolkinq kan daardoor op l^xlO4* 

worden gesteld. De met deze gegevens berekende collectieve 

jaardosis bedraagt 2,4xl0" 7 marsievert. 

1.3.2 Samenvatting van de dosisschattingen 

In tabei 1.11 zijn de resultaten van de dosisschattingen 

samengevat. Voor die projecten waar, afhankelijk van de be

schouwing van de bekkens als mengbekkrn of als doorstroom-

bekken, een hoge en een lage uitkomst wordt verkregen, is 

in de tabel steeds de hoogste waarde vermeld. 

De maximale individuele jaardosis ligt voor de huidige 

drinkwaterbereidingsprojecten in de orde van grootte van 

10' 9 Sv tot 1 0 " 1 1 Sv. Voor het door laboratoria geloosde 

mengsel vindt men de hoogste waarde, 7,5xl0~ 1 0 Sv, bij het 

project Monster. Voor het mengsel afkomstig van ontslagen 

patiënten levert de schatting de hoogste uitkomst op bij 

het Biesboschproject (lxlO"9 Sv). Voor het toekomstige pro

ject Amsterdam-Plassen schat de commissie de maximale indi-

vuele dosis t; 5xl0" 9 Sv. 
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De uitkomsten voor de collectieve doses als gevolg van de 

lozingen door laboratoria lopen voor de verschillende pro

jecten uiteen van S^xlO -'' mansievert (Noord-Holland) tot 

2,4xl0- 7 mansievert (Texel). De som van de collectieve do

ses, inclusief de doses die zijn gebaseerd op prognoses van 

het aantal inwoners omstreeks het jaar 1990, bedraagt 

l,4xl0" 3 mansievert. De belangrijkste bijdragen tot de to

tale collectieve dosis komen van de projecten Noord-Hol

land, Biesbosch en Leiden. Als men rekening houdt met een 

verhoogde wateronttrekking voor het project Leiden in de 

toekomst, dan stijgt de uitkomst voor de totale collectieve 

jaardosis tot l,7xlO" 3 mansievert. 

Voor het mengsel dat afkomstig is van ontslagen patiënten 

lopen de schattingen van de collectieve jaardoses uiteen 

van l.lxlO"3 mansievert (Biesbosch) tot l,7xl0~ 6 mansievert 

(Scho iwen-Goeree). De belangrijkste bijdragen komen van de 

projorten Biesbosch en Leiden. De collectieve jaardosis van 

alle projecten te zamen bedraagt l,6xl0~ 3 mansievert. Als 

men rekening houdt met een verhoogde wateronttrekking voor 

het project Leiden in de toekomst, dan stijgt de uitkomst 

voor de totale collectieve jaardosis tot 2,2xlO" 3 mansie

vert. 

Uit het voorafgaande blijkt dat de totale collectieve jaar

dosis als gevolg van de lozingen van radionuclidenlaborato-

ria en van ontslagen patiënten te zamen naar schatting 

ca. 3xl0" 3 mansievert bedraagt. 
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Tabel 1.1: Veronderstelde lozingen van beta- en gammastralers 
door radionuclidenlaboratoria en ontslagen patiënten, 
verdeeld naar de hoofdwaterlopen waarin deze lozingen 
terecht komen, voor zover van belang voor de drinkwa-
terbereid ing 

Hoofdwaterloop 
waarin 
wordt geloosd 

Debiet van 
de hoofdwa
terloop 

m 3/a 

Jaarlijkse lozingen in Bq Hoofdwaterloop 
waarin 
wordt geloosd 

Debiet van 
de hoofdwa
terloop 

m 3/a 

"mengsel" 
afkomstig 
van labo-
ratori a 

"mengsel" af
komstig van 
ontslagen 
patiënten 

Maas 
Waal 
Beneden-Merwede 
Hol 1ands-Diep 
IJsselmeer 
Markermeer 
Hollandse IJssel 
Rijnlands boezem 
Nederrijn-Lek 

8.2 E 9* (Amer) 
4,7 ElO 
2.1 ElO 
2,5 ElO 
1.3 ElO 
1,3 E 9 
1,0 E 9 
5,0 E 8 
1.2 ElO 

2.7 E 9 
9,0 E 8 
9,6 E 7 
9,6 E 7 
2,5 E 9 
4,4 E 9 
4.8 E 7 
2,4 E 9 
1.9 ElO 

3,0 ElO 
5.7 E 9 
3.8 E 9 
3,8 E 9 
4,0 ElO 
2.5 ElO 
3,8 E 9 
7.6 E 9 

Totaal 3,3 ElO 1,2 ElO 

* 8,2 E 9 = 8,2.10* 



Tabel 1.2' Maximale individuele en collectieve jaardoses als gevolg van de consumptie van drinkwater uit het project 
Piesbosch. 

Radio-
nuclide 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2.7.109 Bq (laboratoria) en 2.9.1010 

(patiënten) van elk radionuclide * Fractie 
van elk 
radio-
nuclide 
in het 
mengsel 

fn 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2,7.10 Bq voor het menqsel "laboratoria" 
en 2,9.10 Bq voor het mengsel "patiënten" * 

Radio-
nuclide 

Mengbekken 

Fractie 
van elk 
radio-
nuclide 
in het 
mengsel 

fn 

Mengbekken 

Radio-
nuclide 

Concentratie 
in het drink
water 
Cm , 
Bq/m3 

Individuele 
jaardosis 

Sv 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

Fractie 
van elk 
radio-
nuclide 
in het 
mengsel 

fn 

Individuele 
jaardosis 

Sv 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

% van de totale 
jaardosis 

32p 

3 5c, 

"Ca 
51Cr 
59Fe 
63Ni 
1 2 5 T 

1 3 1 J 

3.3E-1** 
3.3E-1 
7.4E-2 
2.1E-1 
2.6E-1 
1.2E-1 
1.6E-1 
3.3E-1 
1.8E-1 
4.7E-2 

4.4E-12 
2.6E-10 
1.5E-10 
4.2E-11 
1.7E-10 
4.8E-12 
2.1E-10 
2.6E-11 
1.4E-9 
4.7E-10 

4.6E-6 
2.8E-4 
1.6E-4 
4.4E-5 
1.8E-4 
5.0E-6 
2.2E-4 
2.8E-5 
1.5E-3 
5.0E-4 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

7,4E-13 
2.6E-12 
3.9E-11 
5.9E-12 
1.0E-11 
1.9E-13 
1.3E-11 
5.3E-13 
4.3E-11 
1,0E-10 

7,8E-7 
2.8E-6 
4,lE-5 
6,2E-6 
l,lE-5 
2,OE-7 
1.3E-5 
5.5E-7 
4,5E-5 
l,0E-4 

0,3 
1.2 
18,0 
2,8 
4,8 
0,1 
6,0 
0,2 
20,1 
46,5 

TOTAAL LABOR/ ITORIA 2.1E-10 2,2E-4 100 

67Ga 

2 0 1 T 1 

2.2E-1 
1,9E-1 
5.0E-1 
2,0E-1 

3.0E-11 
3.8E-11 
5.0E-9 
5.0E-11 

3.1E-5 
4.0E-5 
5.3E-3 
2.8E-5 

0,61 
0,03 
0,20 
0,16 

1.8E-11 
1.1E-12 
1.0E-9 
4.4E-12 

1.9E-5 
l,2E-6 
1.1E-3 
4.6E-6 

1.8 
0,1 
97,7 
0,4 

TOTAAL PATIËNTEN l,0E-9 1.1E-3 100,0 

* Zie par 1.3.1.1., 
** 3.3E-1 = 3,3xl0-L 

Concentratie bij toevoer naar het project 0,33 Bq/m3 (laboratoria) en 3,5 Bq/m3 (patiënten). 
Gemiddelde verblijftijd: 70 daqen. 
Aantal personen: 1,047.10 



Tabel 1.3 : Maximale individuele en collectieve jaardoses als gevolq van de consumptie van drinkwater uit het project 
Den Haag 

Radio-
nuclide 

Voor dit project relevante totale jaarlozinq 
van 2,7.109 Bq (laboratoria) en 2,9.1010 

(patiënten) van elk radionuclide * Fractie 
van elk 
radio-

nuclide 
in het 
menqsel 

fn 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2,7.1CL Bq voor het mengsel "laboratoria" 
en 2,9.10 Bq voor het mengsel "patiënten" * 

Radio-
nuclide 

Doorstroombekken 

Fractie 
van elk 
radio-

nuclide 
in het 
menqsel 

fn 

Doorstroombekken 

Radio-
nuclide 

Concentratie 
in het drink
water 

Cd . 
Bq/m3 

Individuele 
jaardosis 

Sv 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

Fractie 
van elk 
radio-

nuclide 
in het 
menqsel 

fn 

Individuele 
jaardosis 

Sv 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

% van de totale 
jaardosis 

X 
32p 
35S 
M5Ca 

ïiï! 
131| 

3.3E-1** 
3.3E-1 
1.7E-2 
2,1E-1 
2.6E-1 
7.4E-2 
1.3E-1 
3.3E-1 
1,6E-1 
2.0E-3 

4.4E-12 
2.6E-10 
3.5E-11 
4.1E-11 
1,76-10 
2.9E-12 
1.8E-10 
2.6E-11 
1.3E-9 
2.0E-11 

3.7E-6 
2.3E-4 
3.0E-5 
3.5E-5 
1.5E-4 
2.5E-6 
1.5E-4 
2.3E-5 
1.1E-3 
1.7E-5 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

7.4E-13 
2,6E-12 
9.1E-12 
5.8E-12 
1.0E-11 
1.2E-13 
1.1E-11 
5.3E-13 
3.9E-U 
4,2E-12 

6.3E-7 
2.3E-6 
7,8E-6 
4.9E-6 
8,8E-6 
l,0E-7 
9,2E-6 
4.5E-7 
3,3E-5 
3.6E-6 

0.9 
3,2 
11,0 
7,0 
12,4 
0,1 
13,0 
0,6 
46,7 
5,1 

TOTAAL LABORATORIA 8,3E-11 7.1E-5 100 

^Ga 

131 " 
2öl T 1 

1.2E-5 
1.1E-6 
2.1E-2 
3.5E-6 

1.6E-15 
2.1E-16 
2.1E-10 
4.7E-16 

1.3E-9 
1.8E-10 
1.8E-4 
4.0E-10 

0,61 
0,03 
0,20 
0,16 

9.6E-16 
6.4E-18 
4.3E-11 
7,6E-17 

8,2E-10 
5,5E-12 
3.6E-5 
6.5E-11 

0 
0 
100 
0 

TOTAAL PATIËNTEN 4.3E-11 3.6E-5 100 

* Zie par 1.3.1.2. 
** 3.3E-1 = 3,3x10-' 

Concentratie bij toevoer naar het project 0,33 Bq/m3 (laboratoria) en 3,5 Bq/m3 (patiënten). 
Gemiddelde verblijftijd: 60 dagen. 
Aantal personen: 8,55.10 



Tabel 1.4 : Maximale individuele en collectieve jaardoses als qevolq van de consumptie van drinkwater uit het project 
Merweianden. 

Radio
nuclide 

3 2 p 

3 5s 

5ICr 

125I 

131j 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 1,0.109 Bq (laboratoria) en 9,5.10 Bq 
(patiënten) van elk radionuclide* Fractie 

van elk 
radio 
nuclide 
in het 
mengsel 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 1,0.10 Bq van het mengsel "laboratoria" 
en 9,5.10 voor het mengsel "patiënten"* 

Radio
nuclide 

3 2 p 

3 5s 

5ICr 

125I 

131j 

Doorstroombekken Mengbekken 

Fractie 
van elk 
radio 
nuclide 
in het 
mengsel 

Doorstroombekken Menqbekken 

Radio
nuclide 

3 2 p 

3 5s 

5ICr 

125I 

131j 

Concen
tratie 
in het 
drink
water 

C<« 3 Bq/m3 

Indivi
duele 
jaar
dosis 

Sv 

Collec
tieve 
in 
dosis 

man-
sievert 

Concen
tratie 
jaar-
drink
water 
Cm , 
Bq/m3 

Indivi
duele 
jaar
dosis 

Sv 

Collec
tieve 
jaar
dosis 

man-
sievert 

Fractie 
van elk 
radio 
nuclide 
in het 
mengsel 

Indivi
duele 
jaar
dosis 

Sv 

Collec
tieve 
jaar
dosis 

man-
sievert 

• 

X van 
totale 
collec
tieve 
dosis 

Indivi
duele 
jaar
dosis 

Sv 

Collec
tieve 
jaar
dosis 

man 
sievert 

% van 
totale 
jaar
dosis 

Radio
nuclide 

3 2 p 

3 5s 

5ICr 

125I 

131j 

2,2E-2*J 
2.4E-2 
l,5E-5 
7.4E-3 
1.3E-2 
5.7E-4 
2.5E-3 
2,4E-2 
4.0E-3 
7,0E-8 

b,lE-13 
1.9E-11 
3.1E-14 
1.5E-12 
8.6E-12 
2,3E-14 
3,4E-12 
1,9E-12 
3,2E-U 
7,0E-16 

3.2E-8 
2.0E-6 
3.2E-9 
1.5E-7 
8,7E-7 
2.3E-9 
3.5E-7 
2.0E-7 
3.3E-6 
7.1E-11 

2.4E-2 
2.4E-2 
2,9E-3 
1.1E-2 
1.5E-2 
5,lE-3 
7.4E-3 
2.4E-2 
8.6E-3 
l,8E-3 

3,1E-13 
1.9E-11 
5.8E-12 
2.2E-12 
9.9E-12 
2.0E-13 
9.9E-12 
1.9E-12 
6,9E-11 
1.8E-11 

3.2E-8 
2.0E-6 
5.9E-7 
2.3E-7 
1.0E-6 
2.1E-8 
1.0E-6 
2.0E-7 
7.0E-6 
1.8E-6 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

5.3E-14 
1.9E-13 
8.1E-15 
2.1E-13 
5.1E-13 
9.1E-16 
2.0E-13 
3.8E-14 
9.6E-13 
1.5E-16 

5,4E-9 
2.0E-8 
8,2E-10 
2.1E-8 
5.2E-8 
9.2E-U 
2.1E-8 
3.8E-9 
9.8E-8 
1.5E-11 

2.5 
8,9 
0,4 
9,5 

23,6 
0,042 
9,4 
1,8 

44,0 
0,007 

5.3E-14 
1.9E-13 
1,5EJ42 

3.1É-13 
5.9E-13 
8.1E-15 
5.9E-13 
3.8E-14 
2.1E-12 
3.7E-12 

5.4E-9 
2.0E-8 
l,5E-7 
3.2E-8 
6.0E-8 
8.3E-10 
6.1E-8 
3.9E-9 
2.1E-7 
3.8E-7 

0,6 
2,1 
16,6 
3,4 
6,5 
0,1 
6,6 
0,4 
22,9 
40,7 

TOTAAL LABORATORIA 2.2E-12 2.2E-7 100,0 9.0E-12 9.2E-7 100 

67Ga 

2 0 1 T I 

6.3E-15 
1.6E-17 
8.7E-7 
3.1E-16 

8.4E-25 
3,lE-27 
8,7E-15 
4.2E-26 

8.5E-20 
3.2E-22 
8.9E-10 
4.2E-21 

9,2E-3 
7,8E-3 
2,2E-2 
8.5E-3 

1.2E-12 
1.6E-12 
2.2E-10 
1.1E-12 

1.3E-7 
1.6E-7 
2.2E-5 
1.1E-7 

0,61 
0,03 
0,20 
0,16 

5.2E-25 
9.3E-29 
1.7E-15 
6.7E-27 

5,2E-20 
9.5E-24 
1.8E-10 
6.8E-22 

0 
0 

100 
0 

5.5E-13 
4.7E-14 
4,4E-U 
1.8E-13 

7.7E-8 
4.8E-9 
4,5E-6 
1.8E-8 

1.7 
0,1 

97,8 
0,4 

TOTAAL P/ \TI ENTEN 1.7E-15 1,8E-10 100 4.5E-11 4.6E-6 100 

* zie par 1.3.1.3. 
** 2,4E-2 = 2,2xl0"2 

Concentratie bij toevoer naar het project 2.41.10-2 Bq/m3 (laboratoria) en 0,31 Bq/m3 (patiënten). 
Gemiddelde verblijftijd: 150 dagen 
Aantal personen: 1,02.10s 



Tabel 1.5 

e-» 
WO 

Maximale individue 
Noord-Holland 

Ie en collectieve jaardoses als gevolq van de consumptie van drinkwater uit het project 

Radio-
nuclide 

H 
l \ 32F 
35< 
*#S, 
51 

59| 

131i 

Ca 
Cr 
Fe 

Voor dit proiect relevante totale jaarlozinq 
van 1.95.101 Bq (laboratoria)* 

Doorstroombekken 

Concentratie 
in het drink
water 

Bq/m3 

1,6E0 
1,6E0 
1.4E-1 
1.1E0 
1.3E0 
4,6E-1 
7,6E-1 
1,6E0 
8.8E-1 
2,3E-2 

TOTAAL LABORATORIA 

Indiv iduele 
jaardosis 

Sv 

2.1E-11** 
1.3E-9 
2.8E-10 
2.2E-10 
0.7E-10 
1,8E-11 
l.OE-9 
1.3E-10 
7.1E-9 
2.3E-10 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

3.6E-5 
2.2E-3 
4.7E-4 
3.7E-4 
1.5E-3 
3.1E-5 
1.7E-3 
2.2E-4 
1.2E-2 
3.9E-4 

Fractie 
van elk 
radio-
nuclide 
in het 
mengsel 

n 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
».10 Bq voor het mengsel "labora-van 1,95, 

tor ia"* 

Doorstroombekken 

Individuele 
jaardosis 

Sv 

3.6E-12 
1.3E-11 
7.2E-11 
3.0E-11 
5.2E-11 
7.4E-13 
6.1E-H 
2,6E-12 
2.1E-10 
4.8E-11 

5.0E-10 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

6,2E-6 
2,2E-5 
l,2E-4 
5,2E-5 
8.9E-5 
1.3E-6 
1.0E-4 
4,4E-6 
3.6E-4 
8.2E-5 

8,5E-4 

% van de totale 
jaardosis 

0,7 
2,6 
14,6 
6,1 
10,5 
0,1 
12,3 
0,5 
42,8 
9,7 

99,9 

* Zie par 1.3.1.4. 
** 2.1E-11 = 2,lxl0n 

Concentratie bij toevoer naar het project 1,61 Bq/m 
Gemiddelde verblijftijd: 50 dagen. 
Aantal personen: 1,707.10 

(laboratoria) 



Tabel 1.6: Maximale individuele en collectieve jaardoses als gevolg van de consumptie van drinkwater uit het project 
Andijk 

Radio Voor dit project relevante 1 totale jaarlozing 

— 

Voor dit project re levante totale jaarloziny 
nuclide van 2,5 E9 ( ïq (laboratoria) en 4,0 E10 Bq van 2,5 E9 Bq van het mengsel "laboratoria" 

(patiënten) van elk radionuclide** Fractie 
van elk 

en 4,0 E10 voor het menosöï "patiënten"** 

Twee doorstroombekkens Twee mengbekkens radio Twee doorstroombekkens Twee menqbekkens 
nuclide 
in het Concen- Indivi Collec Concen Indivi Collec
nuclide 
in het Indivi Collec % van Indivi Collec % van 

tratie duele tieve tratie duele tieve mengsel duele tieve totale duele tieve totale 
in het jaar in jaar- jaar jaar jaar jaar collec jaar jaar- jaar
drink
water 

Cd 

dosis dosis 

man-

drink
water 

Cm 

dosis dosis 

man-
fn 

dosis dosis 

man-

tieve 
dosis 

dosis dosis 

man-

dosis 

~ T ! H ~ " 
Bq/m3 Sv sievert Bq/m3 Sv sievert Sv sievert Sv s ievert 

~ T ! H ~ " 2,4E-0Ï 3.1E-12 5.2E-07 2.4E-01 3.1E-12 5,2E-07 0,17 5.3E-13 8.9E-08 2,2 5.3E-13 8.9E-08 0,8 
"c 2.4E-01 1.9E-10 3.2E-05 2,4E-01 1.9E-10 3.2E-05 0,01 1.9E-12 3,2E-07 7,8 1.9E-12 U2E-07 2,8 
\lP 3,2E-04 6.4E-13 1.1E-07 2.0E-02 4.0E-11 6.7E-06 0,26 1.7E-13 2.8E-08 0,7 l.OE-ll 1.7E-06 15,4 

ulS 8.3E-02 1.7E-11 2,8E-06 1.1E-01 2,2E-11 3.7E-06 0,14 2.3E-12 3.9E-07 9,4 3.1E-12 5,2E-07 4,5 
JCa 

1.4E-01 9.1E-U 1.5E-05 1.5E-01 1.0E-10 1.7E-05 0,06 5.4E-12 9,lE-07 22,0 6,0E-12 1.0E-06 8,9 
U C r 8.2E-03 3.3E-13 5.5E-08 4.4E-02 1.7E-12 2.9E-07 0,04 1.3E-14 2,2E-09 0,1 7,OE-14 1.2E-08 0,1 
H F e 3.2E-02 4.2E-11 7.1E-06 7.0E-02 9.3E-11 l,6E-05 0,06 2.5E-12 4,2E-07 10,3 5.6E-12 9.3E-07 8,3 

,,sNi 2.4E-01 1.9E-11 3.2E-06 2.4E-01 1.9E-11 3.2E-06 0,02 3,8E-13 6.4E-08 1,5 3.8E-13 6,4E-08 0,6 
1 25T 4,7E-02 3.8E-10 6.3E-05 8.3E-02 6.7E-10 1.1E-04 0,03 1.1E-11 1.9E-06 46,1 ;?,0E-11 3.3E-06 29,5 
131I 

TOTAAT~U 

2.5E-06 2.5E-14 4,2E-09 9.4E-03 9.4E-U 1.6E-05 0,21 5.2E-15 8.7E-10 0,0 2.0E-11 3,3E-06 29,2 131I 

TOTAAT~U \B0RAT0R [A 2.5E-11 4.1E-06 100,0 6.8E-11 1.1E-05 100,0 

67Ga " 1.9E-12 2,5E-22 4.2E-17 3.5E-02 4.7E-12 7,9E-07 0,61 1.5E-22 2.5E-17 0,0 2.9E-12 4.8E-07 0,9 
uil. 8,5E-15 1.7E-24 2.8E-19 2.6E-02 5.2E-12 8.7E-07 0,03 5,lE-26 8.5E-21 0,0 1,6E-13 2.6E-08 0,1 
131j 4.0E-05 4.0E-13 6.7E-08 1.5E-01 1.5E-09 2.5E-04 0,20 8,0E-14 1.3E-08 100,0 3.0E-10 5.0E-05 98,8 
'i0lT1 

TOTAAL P/ 

1.3E-13 1.7E-23 2.8E-18 3.0E-02 4.0E-12 6.7E-07 0,16 2.7E-24 4.5E-19 0,0 6.5E-13 1.1E-07 0,2 'i0lT1 

TOTAAL P/ VflENTEN 8.0E-14 1.3E-08 100,0 3.1E-10 5.1E-05 100,0 

** Zie par. 1.3.1.5. 
2,4E - 2,4xl0_1 

Concentratie b'ij toevoer naar het project 0,67 Bq/m3 (laboratoria) en 6,24 Bq/m3 

Gemiddelde verblijftijd:&120 dagen en 15 dagen 
Aantal personen: 1,67.10 

(patiënten) 

file:///B0RAT0R


Tabel 1.7A: Maximale individuele en collectieve jaardoses als gevolg van de consumptie van drinkwater uit het project 
Leiden (huidi ge situatie) 

Radio- Voor dit project rel< ;vante totale jaarlozing 
jratoria) en 1 2.1010 Bq 

Voor dit project re levante totale jaarlozing 
nuclide van 2,3.1010 Bq (labi 

;vante totale jaarlozing 
jratoria) en 1 2.1010 Bq van 2,3.1Qi Bq van het mengsel "laboratoria" 

(patiënten) /an elk i "adiönuclide** 
Fract ie 

en 1,2.101U Bq voor het mengsel "patiënten"** 

Twee doorstroombekkens Mengbekken plus van elk Twee doorstroombekkens Mengbekken plus 
doorstroombekken radio 

nurli de 
doorstroombekken 

Concen Indivi Collec Concen Indivi Collec in het Indivi Collec X van Indivi Collec % van 
tratie duele tieve tratie duele tieve mengsel duele tieve totale duele tieve totale 
in het jaar in jaar- jaar jaar jaar jaar collec jaar jaar jaar
drink
water 

dosis dosis drink
water 

dosis dosis dosis dosis tieve 
dosis 

dosis dosis dosis 

Cd , man- Cm , man- fn man- man-
Bq/m3*** Sv sievert Bq/m3*** Sv sievert Sv sievert Sv sievert 

luH 
1,36 8.9E-12*. 3.2E-6 1,37 8.9E-12 3.2E-6 0,17 1.5E-12 5,4E-7 0,5 1.5E-12 5.4E-7 0,4 

; c 1,37 5.5E-10 2,OE-4 1,37 5.5E-10 2.0E-4 0,01 5.5E-12 2.0E-6 1,7 5.5E-12 2.0E-6 1.3 
3 2p 2.1E-1 2.2E-10 7,7E-5 3.3E-1 3.1E-10 1.1E-4 0,26 5.7E-11 2,lE-5 17,5 8,1E-11 2.9E-5 19,3 
35r 9.2E-1 9.3E-11 3,3E-5 9.6E-1 9.7E-11 3.5E-5 0,14 1.3E-11 4.7E-6 3,9 1.4E-11 4.9E-6 3,3 

5 C a 1,11 3.7E-10 l,3E-4 1,12 3.8E-10 1.4E-4 0,06 2.2E-11 8.0E-6 6,7 2,3E-11 8,8E-6 5,5 

s i C r 4.5E-1 9.0E-12 3.2E-6 5.6E-1 1.1E-11 3.9E-5 0,04 3.6E-13 1.3E-7 0,1 4.4E-13 l,6E-7 0,1 
59Fe 6.7E-1 4,4E-10 1.6E-4 7.5E-1 4.9E-10 1.8E-4 0,06 2.6E-11 9.5E-6 7,9 2.9E-11 1.1E-5 7,3 
63N{ 6.7E-1 5.5E-11 2.0E-5 1,37 5.5E-11 2.0E-5 0,02 1.1E-12 4.0E-7 0,3 1.1E-12 4,0E-7 0,3 

12 5 j 7.6E-1 3.1E-9 1.1E-3 8.3E-1 3.3E-9 l,2E-3 0,03 9.3E-11 3.4E-5 28,3 9.9E-11 3.6E-5 24,0 
131j 1.1E-1 5.3E-10 1.9E-4 1.5E-1 7.7E-10 2.8E-4 0,21 1.1E-10 4.0E-5 33,3 1.6E-10 5.8E-5 38,6 

TOTAAL L; ̂ORATORIA 

1.5E-1 

3.3E-10 1.2E-4 100,0 4.1E-10 1.5E-4 100,0 

67Ga 8.8E-2 5,9E-12 2.1E-6 1.1E-1 1 7.4E-12 2.7E-6 0,61 3.6E-12 1.3E-6 0,6 4.5E-12 1.3E-6 0,4 

!!tIn 4,8E-2 4,8E-12 1.7E-6 5.9E-2 5.9E-12 2.1E-6 0,03 1.4E-13 5.1E-8 0,0 1,8E-13 6.3E-8 0,0 
1 311 6.0E-1 3.0E-9 1.1E-3 9.1E-1 4,5E-9 1.6E-3 0,20 6.0E-10 2.2E-4 100,0 9.0E-10 3.2E-4 100,0 
2 0 1 T 1 6.5E-2 4.3E-12 l,6E-6 8.1E-2 5.4E-12 1.9E-6 0,16 6.9E-13 2.6E-7 0,0 8,6E-13 3.0E-7 0,1 

TOTAAL P/ \TIENTEN 6.0E-10 2.2E-4 100,6 9.1E-10 3.2E-4 100,5 

* 8.9E-12 = 8,9xl0~12 

** Zie par. 1.3.1.6. 
*** Alleen in de zomer, in de winter Cd 90. 

Concentratie bij toevoer naar het project : zie.par. 1.3.1.6. - ̂ Q in 
Gemiddelde verblijftijd: 50 dagen en 15 dagen. Aantal personen: 3,59.10 

file:///TIENTEN


Tabel 1.7B: Maximale individuele en collectieve jaardoses als qevolq van de consumptie van drinkwater uit het project 
Leiden (toekomst) 

Radio
nuclide 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2.3.1010 Bq (laboratoria) en 1.2.1010 Bq 
(patiënten) van elk radionuclide** 

Fractie 
van elk 
radio 
nuclide 
in het 
mengsel 

fn 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2,3.10 Bq van het mengsel "laboratoria" 
en 1,2.10 Bq voor het mengsel van "patiënten"*** 

Radio
nuclide 

Twee doorstroombekkens Mengbekken plus 
doorstroombekken 

Fractie 
van elk 
radio 
nuclide 
in het 
mengsel 

fn 

Twee doorstroombekkens Mengbekken plus 
doorstroombekken 

Radio
nuclide 

Concen
tratie 
in het 
drink
water 

Cd 3 

Bq/m3*** 

Indivi
duele 
jaar
dosis 

Sv 

Collec
tieve 
in 
dosis 

man-
sievert 

Concen
tratie 
jaar-
drink
water 

Cm , 
Bq/m3*** 

Indivi
duele 
jaar
dosis 

Sv 

Collec
tieve 
jaar
dosis 

man-
sievert 

Fractie 
van elk 
radio 
nuclide 
in het 
mengsel 

fn 

Indivi
duele 
jaar
dosis 

Sv 

Collec
tieve 
jaar
dosis 

man-
sievert 

% van 
totale 
collec
tieve 
dosis 

Indivi
duele 
jaar
dosis 

Sv 

Collec
tieve 
jaar
dosis 

man-
sievert 

X van 
totale 
jaar
dosis 

> 

3 2p 

3 5s 
5? C a 

59 C r 

131, 

1,28 
1,29 
4.0E-1 
1,00 
1,12 
6.4E-1 
8.2E-1 
1,29 
8.9E-1 
2,2E-1 

1.7E-11* 
1.0E-9 
8.0E-10 
2.0E-10 
7.5E-10 
2.6E-11 
1.1E-9 
1.0E-10 
7.1E-9 
2.2E-9 

6.1E-6 
3.7E-4 
2.9E-4 
7.2E-5 
2.7E-4 
9.2E-6 
3,9E-4 
3.7E-5 
2,6E-3 
8.0E-4 

1,28 
1,29 
4.5E-1 
1,02 
1,13 
6.9E-1 
8.6E-1 
1,29 
9.2E-1 
2,5E-1 

1.7E-11 
1.0E-9 
8.7E-10 
2.0E-10 
7,5E-10 
2.8E-11 
1.1E-9 
1.0E-10 
7.4E-9 
2.5E-9 

6.1E-6 
3.7E-4 
7.5E-5 
7,3E-5 
2,7E-4 
1.0E-5 
4,lE-4 
3.7E-5 
2,6E-3 
8.8E-4 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

2.9E-12 
1.0E-11 
2.1E-10 
2.8E-11 
4.5E-11 
1.0E-12 
6.6E-11 
2.0E-12 
2.1E-10 
4.6E-10 

1.0E-6 
3.6E-6 
3.1E-4 
1.0E-5 
1.6E-5 
3.7E-7 
2.4E-5 
7.2E-7 
7.6E-5 
1.7E-4 

0,3 
1.0 

19,9 
2.7 
*»2 
0,1 
6.4 
0,2 

20,2 
45,1 

2.9E-12 
1.0E-11 
2.3E-10 
2,8E-11 
4.3E-11 
1.1E-12 
6.6E-11 
2.0E-12 
2,2E-10 
5,3E-10 

l,0E-6 
3,6E-6 
8.1E-5 
1.0E-5 
l,6E-5 
4.0E-7 
2.4E-5 
7,2E-7 
8.0E-5 
l,9E-4 

0,2 
0,9 
19,9 
2,5 
3,9 
0,1 
5.9 
0,2 
19,7 
46,7 

TOTAAL LABORATORIA 1.0E-9 3,8E-4 100,1 1.1E-9 4.1E-4 100,0 

131 " 
201 T 1 

1.4E-1 
7.9E-2 
9.5E-1 
1.1E-1 

1.9E-11 
1.6E-11 
9.5E-9 
1.4E-11 

6.9E-6 
5.7E-6 
3.4E-3 
5.1E-6 

1.6E-1 
8.6E-2 
1,15 
1,17 

2.1E-U 
1.7E-11 
1.2E-8 
1.6E-11 

7.6E-6 
6.2E-6 
4.1E-3 
5.6E-6 

0,61 
0,03 
0,20 
0,16 

1.2E-11 
4.8E-13 
1.9E-9 
2.2E-12 

4,2E-6 
1.7E-7 
6,8E-4 
8.0E-7 

0,6 
0,3 

99,2 
0,1 

1.3E-11 
5.1E-13 
2.4E-9 
8.6E-12 

4.6E-6 
1.8E-7 
8.6E-4 
9,2E-7 

0,5 
0,2 
99,3 
0,1 

TOTAAL P/ \TIENTEN 1.9E-9 6.9E-4 100,0 2,4E-9 8.7E-4 100,0 

* 1.7E-11 = f,7xl0-rr 

** Zie par. 1.3.1.6. 
** Voor zomer en winter gemiddeld. 

Concentratie bij toevoer naar het project : verschillend voor zomer- eticwintersituatie. 
Gemiddelde verblijftijd: 50 dagen en 15 dagen. Aantal personen: 3,59.10° 

file:///TIENTEN


Tabel 1.8 : Maximale individuele jaardosis als gevolg van de consumptie van drinkwater uit het project Amsterdam Plas-
senbedrijf (toekomst) 

Radio Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 1,95.101D Bq (laboratoria)* 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 1,95.10 Bq voor het menqsel "laboranuclide 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 1,95.101D Bq (laboratoria)* 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 1,95.10 Bq voor het menqsel "labora

Fractie toria"* 
van elk 
radio-Mengbekken 
van elk 
radio- Mengbekken 
nuclide 
in het Concentratie Individuele 
nuclide 
in het Individuele % van de totale 

in het drinkwater jaardosis mengsel jaardosis jaardosis 

Cd , Sv fn Sv 
Bq/m3 

- - JI 

7.9E-1 1.1E-11** 0,17 1.8E-12 0,4 
1HC 8.6E-1 6.3E-10 0,01 6.4E-12 1.4 
3 2 p 1.5E-1 3.0E-10 0,26 7.7E-11 17,4 

llS 4.7E-1 9.4E-11 0,14 1.3E-11 2.9 
l l C * 5.8E-1 3.9E-10 0,06 2.3E-11 5,0 
9 C r 2.5E-1 9.9E-12 0,04 4.0E-13 0,1 

Vfe 3.4E-1 4.6E-10 0,06 2.7E-11 6.1 

ftj 8.0E-1 6.4E-10 0,02 1.3E-12 0,03 ftj 3.9E-1 3.1E-9 0,03 9.3E-11 21,0 
1 31. 9.3E-2 9,3E-10 0,21 2.0E-10 45,2 

TOTAAL LABOR/ \T0RIA 4.4E-10 100 

** 
Zie par 1.3.1.7. 
1.1E-11 = l.lxlO'11 

Concentratie bij toevoer naar het project 1,61 Bq/m3 (laboratoria) 
Gemiddelde verblijftijd: 9 dagen. 
Aantal personen = p.m. 

file:///T0RIA


Tabel 1.9 

Radio-
nuclide 

y 
" f 
3 5 

51 
59l 
6 3 
12 
131 

S 
Ca 
Cr 
Fe 

1 < 
I 

Maximale individuele en collectieve jaardoses 
Schouwen-Goeree 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 3,8.10* Bq (laboratoria) en 4.2.1010 Bq 
(patiënten) van elk radionuclide * 

Doorstroombekken 

Concentratie 
in het drink
water 
Cd , 
Bq/m3 

7.0E-2** 
7.0E-2 
6.1E-3 
4.7E-2 
5.7E-2 
2.0E-2 
3.3E-2 
7.0E-2 
3.9E-2 
1.0E-3 

TOTAAL LABORATORIA 

13lj n 

201 Tl 

2.1E-5 
2.9E-6 
1.1E-2 
7.8E-6 

TOTAAL PATIËNTEN 

Individuele 
jaardosis 

Sv 

9.3E-13 
5.6E-11 
1.2E-11 
9.5E-12 
3.8E-11 
8.1E-13 
4.4E-11 
5.6E-12 
3.1E-10 
1.0E-11 

2.8E-16 
5.7E-16 
1.1E-10 
1.0E-15 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

7.0E-8 
4,2E-6 
9.1E-7 
7.1E-7 
2.9E-6 
6.1E-8 
3.3E-6 
4.2E-7 
2.3E-5 
7.5E-7 

2.1E-10 
4.3E-U 
8.3E-6 
7.5E-11 

* Zie par 1.3.1.8. 
** 7.0E-2 = 7,0xl0"2 

Concentratie bij toevoer naar het project 7,1.10-2 Bq/nf 
Gemiddelde verblijftijd: 50 dagen. 
Aantal personen: 7,5.10** (prognose voor omstreeks 1990) 

als gevolg van de consumptie van drinkwater uit het project 

Fractie 
van elk 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 3,8.10 Bq voor het mengsel "laboratoria" 
en 4,2.10 Bq voor het mengsel "patiënten" * 

radio-
nuclide 
in het 
mengsel 

fn 

Doorstroombekken radio-
nuclide 
in het 
mengsel 

fn 

Individuele 
jaardosis 

Sv 

Collectieve 
jaardosis 

niansievert 

% van de totale 
jaardosis 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0.06 
0.04 
0.06 
0.02 
0,03 
0,21 

1,6E-13 
5.6E-13 
3.2E-12 
1,3E-12 
2,3E-12 
3,2E-14 
2,7E-12 
1.1E-13 
9,3E-12 
2.1E-12 

1.2E-8 
4.2E-8 
2.4E-7 
1.0E-7 
1.7E-7 
2.4E-9 
2.0E-7 
8.5E-9 
7.0E-7 
1.6E-7 

0,7 
2,6 
14,6 
6,1 
10,5 
0,1 
12,3 
0,5 

42,8 
9,7 

2.2E-11 1.6E-6 100 

0,61 
0,03 
0,21 
0,16 

1.7E-15 
1,7E-17 
2,3E-11 
1.7E-16 

1.3E-10 
1.3E-12 
1.7E-6 
1.3E-11 

0 
0 

100 
0 

2,3E-11 l,7E-6 100 

(laboratoria) en 7,7.10-1 Bq/m3 (patiënten). 



Tabel 1.10 A: Maximale individuele en collectieve jaardoses als qevolq van de consumptie van drinkwater uit het project 
Monster (Huidige situatie) 

Radio- Voor dit project relevante totale jaarlozjnq Voor dit project relevante totale jaarlozinq 
nuclide van 2.3.10 1" Bq (laboratoria) en l,2.10iU Bq van 2 ,3.10 Bq van het : mengsel "laboratoria" 

(pal tienten) \ /an elk radionuclide* 
Fractie 

en 1,2.101U Bq voor het mengsel "patiënten"* 

Twee doorstroombekkens Mengbekken plus van elk Twee doorstroombekkens Mengbekken plus 
doorstroombekken radio doorstroombekken 

nuclide 
in het Concen Indivi Collec Concen Indivi Collec
nuclide 
in het Indivi Collec X van Indivi Collec % van 

tratie duele tieve tratie duele tieve mengsel duele tieve totale duele tieve totale 
in het jaar in jaar- jaar jaar jaar jaar collec- jaar jaar jaar
drink
water 

dosis dosis drink
water 

dosis dosis dosis dosis tieve 
dosis 

dosis dosis dosis 

Cd , man- Cm , man- fn man- man- • 

_ j -
Bq/m3*** Sv sievert Bq/m3*** Sv sievert Sv sievert Sv sievert 

_ j - 5,18 3.5E-11*' b,lE-6 5,18 3.5E-11 3.1E-6 0,17 6.0E-12 5.3E-7 0,8 6.0E-12 5,3E-7 0,8 
l i 4 c 5,23 2.1E-9 1.9E-4 5,23 2,lE-9 1.9E-4 0,01 2.1E-11 1.9E-6 2,9 2.1E-11 l,9E-6 2,8 
32n 3.7E-1 3.7E-10 3.4E-5 3.9E-1 3.9E-10 3.5E-5 0,26 9.6E-11 8.8E-6 13,5 1,0E-10 9.1E-6 13,6 3 5s 3,30 3.3E-10 3.0E-5 3,33 3.3E-10 3.0E-5 0,14 4.6E-11 4.3E-6 6,5 4.6E-11 4.6E-6 6,9 
^ C a 4,08 1.4E-9 l,2E-4 4,10 1.4E-9 1.2E-4 0,06 8,2E-11 7,3E-6 11,1 8.4E-11 7,22-6 10,7 
5 1Cr 1,29 2.6E-U 2.3E-6 1,34 2.7E-11 2.4E-6 0,04 1,0E-12 9.2E-8 0,1 1,1E-12 9.6E-8 0,1 
H F e 

2,22 1.5E-9 l,3E-4 2,27 1.5E-9 1.4E-4 0,06 9.0E-11 7,8E-6 12,0 9,0E-11 8.4E-6 12,5 
3» 5,22 2.1E-10 1.9E-5 5,22 2.1E-10 1.9E-5 0,02 4.2E-12 3.8E-7 0,6 4,2E-12 3.8E-7 0,6 
1 25t 2,62 1.1E-8 9,4E-4 2,66 1.1E-8 9.6E-4 0,03 3.3E-10 2.8E-5 43,1 3.3E-10 2,9E-5 43,2 
131, 6.0E-2 3.0E-10 2.7E-5 6.3E-2 3.2E-10 2.8E-5 0,21 6.3E-11 5.7E-6 8,5 6.7E-U 5.9E-6 8,8 

TOTAAL l ABORATORI/ * 7,2E-10 6.5E-5 100 7.5E-10 6.7E-5 100 

6 7Ga 3.3E-4 1 2.2E-14 2,0E-9 3.5E-4 2.3E-14 2.1E-9 0,61 1.3E-14 1.2E-9 _ 1.4E-14 l,3E-9 _ 

i i! I n 4.4E-5 4.4E-15 4.0E-10 4.7E-5 4.7E-15 4.2E-10 0,03 1,3E-16 1.2E-11 - 1.4E-16 1.3E-11 -
131j 1,7E-1 8.6E-10 7,7E-5 1.9E-1 9.5E-10 8.6E-5 0,20 1.7E-10 1.5E-5 100 1.9E-10 l,7E-5 100 
2oi T 1 

TOTAAL f 

1.2E-4 8.0E-15 7.2E-10 1.3E-4 8.5E-15 7.6E-10 0,16 1.3E-15 1.2E-10 - 1.4E-15 1.2E-10 -2oi T 1 

TOTAAL f 'ATIENTEN 1.7E-10 l,5E-5 100 1,9E-10 l,7E-5 100 

* 
** 

Zie par. 1.3.1.10. 
3.5E-11 « 3,5xl0-u 

*** Al leen in de zomer. 
Concentratie bij toevoer naar het project : 1,01 Bq/m3 (laboratoria) en 7,77 Bq/m3 + 11,9 Bq/m3 (patiënten) 
Gemiddelde verblijftijd: 50 dagen en 50 dagen 
Aantal personen op basis van prognose voor het jaar 1990 9.10' 



Tabel 1.10.B :Maximale individuele en collectieve jaardoses als gevolg van de consumptie van drinkwater uit het project 
Monster Andelse Maas (toekomst) 

Radio- Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2.7.109 Bq (laboratoria) en 2,9.1010 Bq 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2,7.10 Bq voor het mengsel "laboratoria" 
en 2,9.10 Bq voor het mengsel "patiënten" * 

nuclide 
Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2.7.109 Bq (laboratoria) en 2,9.1010 Bq 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2,7.10 Bq voor het mengsel "laboratoria" 
en 2,9.10 Bq voor het mengsel "patiënten" * (patiënten) van elk radionuclide * Fractie 

van elk 
radio-
nuclide 

Voor dit project relevante totale jaarlozing 
van 2,7.10 Bq voor het mengsel "laboratoria" 
en 2,9.10 Bq voor het mengsel "patiënten" * 

Doorstroombekken 

Fractie 
van elk 
radio-
nuclide 

Doorstroombekken 

Concentratie Individuele Collectieve in het Individuele Collectieve % van de totale 
in het drink
water 

jaardosis jaardosis mengsel jaardosis jaardosis jaardosis 

Cd , Sv mansievert fn Sv mansievert 
Bq/m3 

;« 
3.3E-1** 4.4E-12 3.9E-7 0,17 7.4E-13 6.7E-8 0,7 

" c 3.3E-1 2.6E-10 2.4E-5 0,01 2.6E-12 2.4E-7 2,6 
3 2p 2.8E-2 5,7E-11 5.1E-6 0,26 1.5E-11 1.3E-6 14,6 
3 5c 2,2E-1 4,4E-11 4.0E-6 0,14 6.2E-12 5,öE-7 6,1 
^ C a 2.7E-1 1.8E-10 l,6E-5 0,06 1.1E-11 9.6E-7 10,5 
«Cr 9,5E-2 3.8E-12 3.4E-7 0,04 1.5E-13 1.4E-8 0,1 
63Fe 1.6E-1 2.1E-10 1.9E-5 0,06 1.2E-11 1.1E-6 12,3 

i & 
131, 

3.3E-1 2.6E-11 2,4E-6 0,02 5.3E-13 4.7E-8 0,5 i & 
131, 

1.8E-1 1.4E-9 1.3E-4 0,03 4.3E-11 3.9E-6 42,8 
i & 
131, 4.7E-3 4.7E-11 4.2E-6 0,21 9.9E-12 8.9E-7 9,7 

TOTAAL LABORATORIA 1.0E-10 9.1E-6 100 

67Ga 9,6E-5 1.3E-14 1.2E-9 0,61 7.8E-15 7.0E-10 0 67Ga 
1.3E-5 2.6E-15 2.3E-10 0,03 7,8E-17 7.0E-12 0 

131j 
201 n 

5,OE-2 5.0E-10 4.5E-5 0,20 1.0E-10 9.CE-6 100 131j 
201 n 3.5E-5 4.7E-15 4.2E-10 0,16 7.5E-16 6.8E-1I 0 

TOTAAL PATIËNTEN 1.0E-10 9.0E-6 100 

* 
** 

Zie par 1.3.1.10, 
3.3E-1 = 3,3xlO-1 

Concentratie bij toevoer naar het project 0,33 Bq/m3 (laboratoria) en 3,49 Bq/m3 (patiënten). 
Gemiddelde verblijftijd: 50 dagen. 
Aantal personen op basis van prognose voor omstreeks het jaar 1990 : 9.10** 



Tabel 1.11 : Overzicht van collectieve en individuele jaardoses als gevolg van de consumptie van het drinkwater 

:nqsel door Lo2ing van het mt :nqsel door Lozinq van het menqsel door 
Drinkwatcr-
bereidings-
project 

radionuclidenlaboratoria ontslagen patiënten Drinkwatcr-
bereidings-
project Individuele Collectieve Belangrij leste bij- Individuele Collectieve Belangrijkste 

jaardosis jaardosis draqe van 
derlijke 
nucliden 

afzon
radio-
(%) 

jaardosis jaardosis bijdraqe van 
afzonderlijke-
radionucliden 

Sv mansievert Sv mansievert (*) 

Biesbosch 1) 2.1E-10 5) 2.2E-4 1"I(47), 
"e (is) 

125I(20), l.OE-9 1.1E-3 131I(98) 

Den Haag 8.3E-11 7.1E-5 125I(47), 
-5Ca(12) 

59Fe(13), 4,3E-11 3.6E-5 131I(100) 

Merweianden 1) 9.0E-12 9.2E-7 
2e (i7) 

125I(23), 4.5E-11 4.6E-6 l3lI(98) 

Noord-Holland 5.0E-10 8.5E-4 125I(43), 32P(15), - - -

Andijk 1) 6.8E-11 1.1E-5 25I(30), 
32P (15) 

131I(29), 3,1E-10 5.1E-5 l31I(99) 

Leiden 1) 2) 6) 4.1E-10 1.5E-4 
32P (19) 

125I(24), 9,1E-10 3.2E-4 I31I(100) 

Amsterdam Plassen 4.4E-10 pm J3I (45), 125I(21) - - -

3) 
Schouwen-Goeree 2.2E-11 1.6E-6 4) 

32P (17) 
32P(15), 2,3E-11 1.7E-6 l3lI(100) 

4) 
59Fe(12) 

Monster 1) 7.5E-10 6.7E-5 4) J25K43), 
59Fe(13) 

32P(14), 1.9E-10 1.7E-5 l3lI(100) 

Monster-Andelse 1.0E-10 9.1E-6 4) ; 2 5K43), 32P(15) 1,0E-10 9,0E-6 l31I(10O) 
Maas 3)4) 59Fe(12) 
Texel 1,4E-11 2.4E-7 3H (100) - - -

TOTAAL - 1.4E-3 - 1.6E-3 -

1) Indien beschouwd als mengbekkens, worden ze als doorstroombekken beschouwd dan zijn de uitkomsten lager. 
2) Bij toekomstige verhoogde wateronttrekking nemen de geschatte dosis met een factor 3 toe. 
3) Toekomstige projecten. 
4) Schatting op basis van een prognose voor het aantal consumenten in 1990. 
5) 2.1E-10 = 2,lxl0-10 

6) Voor dit project wordt de som van individuele jaardosis afkomstig van laboratoria en patiënten maximaal 1.3E-9 
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APPENDIX A 

BIJLAGE 2 

2. TUINBOUWGEWASSEN 

2.1 I "leiding 

In Nederland wordt een deel van het tuinbouwareaal kunstma

tig beregend met oppervlaktewater. De als gevolg van lozin

gen daarin voorkomende radionucliden kunnen door de bere

gende gewassen worden opgenomen. Consumptie van die tuin-

bouwgewassen door de mens leidt tot een individuele en col

lectieve stralingsbelasting. 

2.2 Het_model 

2.2.1 Concentratie van radionucliden in beregeningswater 

Gezien de geografische ligging van de tuinbouwgebieden kan 

er eenvoudigheidshalve van worden uitgegaan dat de berege

ning plaatsvindt met Lekwater*. Het debiet van de Lek be

draagt gemiddeld 1,2x10 ° m 3 / a . De lozinqen door radionu

cl idenl aboratori a worden gesteld op l,95xl0 1 0 Bq/a, het to

taal van de vergunninghouders te Arnhem-West, Wageningen en 

Rhenen. De concentratie in het beregeningswater bedraagt 

hierdoor C 0 - 1,61 Bq/m 3. De concentratie van de afzon

derlijke radionucliden wordt verkregen door vermenigvuldi

ging met f n, de fractie van elk radionuclide in het meng

sel. Het radioactief verval tijdens het watertransport van 

* Bij de berekening is uitgegaan van de maximaliserende 
veronderstelling dat all» beregeningswater bestaat uit 
Lekwater. Indien rekening wordt gehouden met het feit dat 
nog verdunning met regenwater in het desbetreffende ge
bied plaatsvindt, kunnen de gehanteerde concentraties van 
radionucliden met een factor vier worden gereduceerd. 



- 178 -

de plaatsen waar wordt geloosd naar de plaatsen waar wordt 

beregend, wordt niet in rekening gebracht. 

De lozingen in de Lek via excreta van patiënten worden ver

waarloosbaar geacht. 

2.2.2 Concentraties van radionucliden in gewassen 

De kwantitatieve relatie tussen de concentraties van radio-

nucliden in het beregeningswater en de concentraties in ge

wassen kan op de volgende twee wijzen worden afgeleid. 

Depositie van radioactieve stoffen (fall-out) 

In de jaren 1963 t/m 1970 zijn in Nederland metingen ver

richt van de concentraties van de f al 1-out-nucliden 9 0 S r en 
13 7 

Cs in het regenwater en gewassen groenten. De gegevens 

zijn gepubliceerd in de jaarverslagen van de CCRA (Coördi

natie Commissie Radioactiviteitsmetingen). In figuur 2.1 

(op pag 182) zijn de daaraan ontleende jaargemiddelden voor 

de concentraties 9 0Sr en 1 3 7 C s in sla van de volle grond en 

in een mengsel van andere groenten uitgezet tegen de gemid

delde concentratie van deze radionucliden in de neerslaq in 

dezelfde jaren. Zoals in de figuur is aangegeven kan het 

verband tussen de concentraties in sla en andere groenten 

en de concentratie in de neerslag door de volgende relaties 

worden benaderd. (Overeenkomstig de verslagen zijn de acti

viteiten uitgedrukt in pCi en niet in B q ) : 

9 0Sr in sla (in pCi/kg) = 12,3 + 3,1 x concentratie in 

neerslag (pC i/l ) ; 
9 0Sr in groenten (in pCi/kg) = 9,7 + 0,6 x concentratie 

i n neerslag (pCi/1 ) ; 
3 Cs in sla (in pCi/kg) = 6,8 + 0,9 x concentratie in 

neerslag (pCi /l ) ; 
137 Cs in groenten (in pCi/kg) = 3,3 + 0,8 x concentratie 

in neerslag (pC i/l). 
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Hieruit blijkt ten eerste, dat voor de twe«; verschillende 

radionucliden geen identieke relaties tussen de concentra

ties in een tuinbouwprodukt en de concentratie in de neer

slag kunnen worden gegeven. Ten tweede volgt uit het niet 

door de oorsprong gaan van de lijnen, dat bij relatief lage 

concentraties van de radionucliden in de neerslaa de con

centratie in de sla vooral wordt bepaald door een andere 

factor dan de neerslag. Die andere factor is de aanwezig

heid van 9 0 S r en 1 3 7 C s in de bodem als gevolg van de depo

sitie in voorafgaande jaren. Eerst bij relatief hoge con

centraties in de neerslag wordt de concentratie in de sla 

en groenten overwegend bepaald door de concentratie in de 

neerslag. Uit de richtingscoefficienten in de vergelijkin

gen valt af te lezen dat de concentratie 9 0 S r in sla dan 

ongeveer driemaal de concentratie in de neerslag wordt en 

de concentratie van Sr in groenten en van 3 7 C s in sla *n 

groenten wordt dan ongeveer gelijk aan de concentratie in 

de neerslag. Kortlevende radionucliden komen zonder toevoer 

via beregening niet voor in de gewassen. De constante term 

in de vergelijking, die het verband geeft tussen de concen

traties in groenten en neerslag is dan nul. Er kan niet 

zonder meer van worden uitgegaan dat overeenkomstige kwan

titatieve relaties zullen gelden voor de radionucliden die 

door laboratoria worden geloosd. 

Volledige opname uit beregeningswater 

Om uit de concentraties van radionucliden in beregeningswa

ter een bovengrens voor de concentraties in de tuinbouwge-

wassen te kunnen afleiden kan ook worden uitgegaan van vol

ledige opname van de radionucl iden uit het water door het 

gewas. Sla wordt daarvoor als referentiegewas gekozen. 

Voor de produktie van 1 gram plantaardige droge stof is on

geveer 500 ml water nodig. Het gehalte v<?ste stof van sla 

is ongeveer 556, zodat voor de produktie van 1 kg verse sla 
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25 1 water nodig is. Worden alle in het water aanwezige ra-

dionucliden in de sla opgenomen dan wordt, de concentratie 

daarvan in de sla (3q/kg) 25 maal zo hoog als de concentra

tie in het water (Bq/1). 

Een dermate hoge verhoudingsfactor toepassen voor berege-

ningswater is niet realistisch, gezien de gegevens voor 
9 0 S r en 1 3 / C s van fall-out. Dit veronderstelt een onwaar

schijnlijk efficiënte opname van de radionucliden uit het 

water. 

Op grond van bovenstaande beschouwing wordt een factor 10 

gehanteerd voor de verhoudingsfactor tussen de concentratie 

van de radionucliden in de sla en andere tuinbouwgewassen 

per kg en de concentratie in het water per liter op het mo

ment van lozing. Verondersteld wordt dat de beregening 

plaatsvindt gedurende een periode van vier weken die ver

loopt tussen het begin van de teelt en de oogst van het ge

was. Het verval in de periode tussen de oogst en de con

sumptie van het gewas wordt verwaarloosd. 

2.2.3 Collectieve en individuele opname 

Verondersteld wordt dat alle tuinbouwgewassen die in 

Nederland worden geconsumeerd, worden gekweekt op een 

areaal dat is beregend met Lekwater. De gemiddelde jaar

lijkse groenteconsumptie kan op grond van gegevens uit 

jaarrapporten van het Ministerie van Landbouw en Visserij 

en op grond van gegevens van het Centraal Bureau van de 

Statistiek worden gesteld op ongeveer 75 kg per hoofd van 

de bevolking. De totale consumptie van tuinbouwgewassen in 

Nederland van het beregende areaal bedraagt dus 75x14.10 6 = 

10 9 kg/a. De collectieve opname van een radionuclide volgt 

hieruit door vermenigvuldiging met de concentratie van het 

desbetreffende radionuclide in tuinbouwprodukten. 
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De maximale individuele opname kan worden afgeleid uit een 

veronderstelde relatief hoge consumptie van groenten door 

een kritieke groep van groenteliefhebbers. Die consumptie 

wordt gesteld op een drievoud van de bovenvermelde gemid

delde consumptie van 75 kg/a, dus 225 kg/a. 

2.3 Uitkomsten van de dosisschattinqen 

Met behulp van de ALI 's voor de afzonderlijke radionucl iden 

in het door laboratoria geloosde mengsel kan uit de collec

tieve en individuele opname van radionucliden de jaarlijkse 

collectieve en individuele doses worden afgeleid. 

Deze worden respectievelijk gegeven door: 

Collectieve dosis: 

Cn.fn.10.10'
3. — (l-e' 2 8 X).10 9 . J L .0,05 mansievert (2.1) 

0 n 28X U I 

Individuele dos is: 

C .fn.10.10-
3. -L- (l-e"28X).225 . — .0,05 sievert (2.2) 

0 n 28X ALI 

De resultaten van de dosisschattingen zijn gegeven in tabel 

2.1. In de tweede en derde kolom staan de uitkomsten voor 

een lozing van elk radionuclide ter grootte van de totale 

lozing van het mengsel. Daaruit blijkt dat bij gelijke ge-
12 5 

loosde hoeveelheden I de hoogste doses geeft. 

Voor de doses als gevolg van de lozing van het mengsel 

geldt dat de belangrijkste bijdragen tot de totale collec

tieve jaardosis van 3,0.10"2 mansievert komen van 1 3 1I 

(56%), 32P (20%) en 1 2 5I (14*). Voor de maximale individue

le jaardosis van 6,5.10" Sv geldt een overeenkomstige ver

deling van de bijdragen van de afzonderlijke radionucliden. 
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-no 

SO i-

/ in grocrun 

• m C s ngtoenwt 

Y.-&3*33X 
'r.QS8 

-pCi/l 

F iauur 2 . 1 : R e l a t i e 
1 3 /1 

tussen de concentraties van Sr en 
Cs in sla en andere groenten en de concen

traties van deze radionucliden in de neerslag 
als gevolg van fall-out van kernwapenexplo
sies. Gegevens van de CCRA over de periode 
1963-1970. 
r • correlatiecoeff ieient 



Tabel 2.1: Maximale individuele en collectieve jaardoses als gevolg van de consumptie van tuinbouwprcdukten* 

Radio
nuclide 

LABORATORIA 

Tó 

TOTAAL 

Lozing van 1,95.101 Bq/a van elk 
radionuclide (laboratoria) 

groente 

Bq/kg 

1.6E-2** 
1.6E-2 
8.8E-3 
1.4E-2 
1.5E-2 
1.2E-2 
1.3E-2 
l,6E-2 
1.4E-2 
6.1E-3 

Maximale 
individuele 
jaardoses 

Sv 

6.0E-11 
3.6E-9 
4.9E-9 
8.1E-10 
2.8E-9 
1.3E-10 
4.9E-9 
3.6E-10 
3.1E-8 
1.7E-8 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

2.8E-4 
1.7E-2 
2.3E-3 
3.8E-3 
1.3E-2 
6.1E-4 
2,3E-2 
l,7E-3 
1.4E-1 
8,lE-2 

Fractie 
van elk 
radio
nuclide 
in het 
mengsel 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

1,00 

ïö Lozing van 1,95.10.1U Bq/a van het 
mengsel "laboratoria" 

Maximale 
individuele 
jaardosis 

1.0E-11 
3.6E-11 
l,3E-9 
1.1E-10 
1.7E-10 
5.2E-12 
3.0E-10 
7.2E-12 
9.2E-10 
3.6E-9 

Y,Tff-9 

Collectieve 
jaardosis 

mansievert 

4,8E-5 
1.7E-4 
6.0E-3 
5.3E-4 
8,0E-4 
2.4E-5 
1.4E-3 
3,4E-5 
4.3E-3 
1.7E-2 

TTÓET 

% van de totale 
jaardosis 

0,4 
1,3 

19,8 
1,8 
2.6 
0,1 
4.6 
0,3 
14,3 
56,0 

10Ö 

** 

Groenteconsumptie: 10' 
Groenteconsumptie: 225 kg/ 
Lozing: 1,95.10;° Bq/a; C 0 

kg/a (collectief) 
a (maximaal individueel) 

l,6E-2= 1,6x10 _2 
o (laboratoria): 1,6 Bq/m , beregening met Lekwater verondersteld. 
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APPENDIX A 

BIJLAGE 3 

3 ZUIVERINGSSLIB 

3.1 I [ ! le id i .ng 

Radionucliden die in het riool worden geloosd kunnen bij de 

afvalwaterzuiveringsinrichting in het zuiveringsslib te

rechtkomen. Wanneer dit zuiveringsslib wordt toegepast als 

meststof voor weilanden leidt het opnemen van de daarin 

aanwezige radionucliden door het vee tot een mogelijke ra

dioactieve verontreiniging van melk en vlees en de consump

tie van melk en vlees leidt tot een stralingsbelasting van 

de mens door inwendige bestraling. Toepassing van het zui

veringsslib op sportvelden en plantsoenen kan aanleiding 

geven tot uitwendige bestraling van de mens. In de hierna

volgende paragrafen 3.2 en 3.3. worden eenvoudige modellen 

gegeven voor de schatting van de maximale individuele jaar

dosis en de collectieve jaardosis alsmede de uitkomsten van 

de dosisschattingen voor de twee genoemde blootstel 1ingswe-

gen. 

Wat betreft de hoeveelheid wordt eenvoudigheidshalve veron

dersteld dat alle radioactieve stoffen die worden geloosd, 

in zuiveringsslib terechtkomen. Uitzonderingen hierop zijn 

H- en C-verbindingen, waarvan wordt aangenomen dat drie 

kwart van de met het rioolwater aangevoerde hoeveelheden 

bij het waterzuiveringsproces tot respectievelijk radioac

tief koolzuur en water wordt afgebroken en niet in het slib 

terechtkomt. De dosisconsequenties van deze lozingen worden 

behandeld in paragraaf 3.4. 

De commissie neemt aan dat het resterende deel van het 3H 

en l 4C en de totale hoeveelheid van de overige, door labo

ratoria en patiënten jaarlijks geloosde radionucliden, 
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wordt gebonden aan de jaarlijks in Naderland geproduceerde 

hoeveelheid zuiveringsslib van 240 000 ton. Uit enquétege-

gevens* van de SIibcommissie van de Nederlandse Vereniging 

voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer (NVA) 

over de produktie, bestemming en kwaliteit van zuiverings

slib in Nederland blijkt dat één-derde van die hoeveelheid 

wordt gebruikt voor bemesting van weilanden, één-derde voor 

bemesting van sportvelden en plantsoenen e.d., terwijl één

derde wordt verbrand dan wel geloosd in oppervlaktewater. 

3.2 Weilanden 

3.2.1 Het model 

De beschrijving van de opname van radionucliden door de 

mens als gevolg van de toepassing van zuiveringsslib op 

weilanden omvat de volgende onderdelen: 

melk. 
/ \ 

continue constante l o z i n g — • si i b — ^ w e i 1 and »koe mens 
\ . / 

vlees 

In de periode die verloopt tussen aanvoer van de radionu-

cliden in de afvalwaterzuiveringsinrichting en het opnemen 

door de koe (uitsteltijd) treedt radioactief verval op. 

Deze gegevens en het gebruik ervan zijn besproken met 
secretaris van de SI ibcommissie van de NVA, aan wie de 
werkgroep dank is verschuldigd. 
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3.2.1.1 Lozingen en si ibproduktie 

De commissie veronderstelt dat de lozingen en de slibpro-

duktie continu plaatsvinden en dat het slib éénmaal per 

jaar wordt opgebracht en afkomstig is van de produktie in 

de daaraan voorafgaande 365 dagen. Een radionuclide dat in 

het op dag b geproduceerde slib voorkomt, vervalt dus gedu

rende 365-ü dagen. De fractie van de globaal in een jaar 

met het rioolwater aangevoerde hoeveelheid die na 365 dagen 

nog in het slib aanwezig is, wordt dan gegeven door: 

3 f _ L . e-(36
5-dHdA = _1_ . (i-e-365M 

o 365 365X 

waarin X = vervalconstante in d" 1. 

Er wordt niet alleen 's winters maar ook wel in het voor

jaar en in de nazomer slib op weilanden opgebracht. Daar

door is het mogelijk dat een deel van de weilanden wordt 

bemest met slib dat in een kortere periode dan de daaraan 

voorafgaande 365 dagen is geproduceerd. In die gevallen 

kunnen enerzijds de concentraties van kortlevende radionu-

cliden hoger zijn dan op grond van 365 dagen produktieduur 

kan worden berekend. Anderzijds kan, gezien de beperkte 

duur van de beweidingsperiode en gezien de uitsteltijd van 

40 dagen, een siibbemesting in voorjaar of nazomer niet 

worden gevolgd door een aaneengesloten beweidingsperiode 

van 200 dagen (zie 3 . 2 . 1 . 2 ) . Daarom houdt de commissie met 

een kortere produktieduur dan 365 dagen geen rekening. 
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De door (3.1) gegeven fractie van de totale geloosde hoe

veelheid bevindt zich in 240 000 ton slib en de concentra

tie C s o in dit slib bij jaarlijkse lozing van A Bq van 

een radionuclide bedraagt dan: 

C s o = - i ' ( l - e " 3 6 5 M . — * 8 Bq/kg 
so 365X 2.4.10 8 y 

De commissie stelt de totale jaarlijkse lozingen A op grond 

van de gegevens uit hoofdstuk A 2 pag 103 op respectieve

lijk 4,2xl0 1 0 Bq (laboratoria) en l , 8 x l O u Bq (patiënten). 

Van dit slib wordt per ha weiland jaarlijks 1 ton opge

bracht, zodat de 80 000 ton slib die voor bemesting van de 

weilanden wordt gebruikt een totaal areaal met slib bemest 

weiland van 80 000 ha oplevert. Dit is ongeveer 6% van het 

weideareaal in Nederland. 

3.2.1.2 Beweiding 

Enige tijd na de bemesting begint de beweidingsperiode. De 

uitsteltijd tussen bemesting en eerste beweiding wordt op 

grond van het bemestingsadvies van de richtlijn van de Unie 

van Waterschappen gesteld op veertig dagen. 

Na afloop van deze veertig dagen is de concentratie van elk 

radionuclide in het slib gereduceerd met een factor: 

e-40x (3.3) 
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Gedurende de beweidingsperiode, die wordt gesteld op 200 
dagen, neemt de concentratie van de radionucliden in het 
slib af. Oe over de beweidingsperiode gemiddelde afname van 
de concentratie wordt in analogie met (3.1) gegeven door: 

200 
J L / e - ^ dA = J_ . (l-e-200x> 
200 o 200X (3-4) 

Voor een jaarlijkse lozing van A Bq in het riool wordt de 
gemiddelde concentratie van een radionuclide in het slib op 
het weiland (C s w) gegeven door (3.2) x (3.3) x (3.4): 

r - 1 M *-365X> A --40X 1 ,, a-200\x D .. „ ,_ c, Csw - 365 * (1"e } ' JJAÓ* * 6 * 2Ö0X(1-e )Bq/kg (3-5) 

Het produkt van de Ie, 2e, 4e, 5e en 6e factor is de ver-
valfactor die in tabel 3.3 is aangegeven, 

3.2.1.3 Opname door de koe 

Bij het grazen neemt een koe met het gras ook grond op. 
Hetzelfde geldt voor paarden, schapen en geiten, maar niet 
voor varkens. Ter vereenvoudiging wordt de koe als referen
tiedier gekozen. Volgens door het ITAL verzamelde gege
vens, is de commissie uitgegaan van een opname van 0,75 
kg/dag, hetgeen een hoge schatting lijkt. 

Voor een schatting van de opname van radionucliden door de 
koe wordt verondersteld dat die hoeveelheid grond volledig 
uit zuiveringsslib bestaat met de door (3.5) gegeven con-
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centratie van radionucliden. De commissie laat dus vermen

ging van het slib met niet verontreinigde grond buiten be

schouwing, hetgeen tot een overschatting van de opname van 

radionucliden door de koe leidt. Ook wordt er geen rekening 

mee gehouden dat, ook bij een opname van 0,75 kg per dag en 

per koe, zeker een deel van het slib "ongegeten" op het 

weiland achterblijft en dat een deel van het wel opgenomen 

slib weer met de uitwerpselen wordt uitgescheiden. Daardoor 

is elke jaarlijkse bemesting een toevoeging van slib aan de 

nog van de vorige bemesting resterende hoeveelheid, waarin 

de concentraties van de radionucliden zijn afgenomen door 

radioactief verval. Door dit verval zal de gemiddelde con

centratie van een radionuclide in het door een reeks van 

jaarlijkse bemestingen op het weiland aanweziqe slib lager 

zijn dan de concentratie in het vers opgebrachte slib. 

De veronderstelling dat de koe onvermengd zuiveringsslib 

opneemt leidt daarom tot een overschatting van de activi

teit die de koe opneemt. Die overschatting is verwaarloos

baar voor 3H en ll+C maar niet voor korter levende radionu-

cliden, hoewel ook hier een dergelijke verwaarlozing wordt 

toegepast. Ook het buiten beschouwing laten van het uitwas

sen van radionucliden uit de bodem door neerslag leidt tot 

overschatting van de opname van radionucliden door de koe. 

Gras dat groeit op met rioolslib bemest weiland, neemt via 

de wortels radionucliden op uit de grond. Het is de commis

sie gebleken dat de zo opgenomen hoeveelheden klein zijn 

ten opzichte van die, welke de koe door directe grondcon-

sumptie tot zich neemt, ook op weilanden die vele jaren 

achtereen met rioolslib zijn bemest. 

Als gevolg van de lange uitsteltijd tussen lozing en de op

name van het slib door het vee zijn de opname door de koe 

en de daaruit resulterende stralinqsbelasting van de mens 

voor de kortlevende radionucliden 6 7 6 a , U 1 l n en 2 0 iTl 

klein in vergelijking met de overige radionucl'den. 
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3.2.1.4 Concentraties in vlees en melk 

Om de dagelijkse opname van radionucliden met het slib door 

de koeien te herleiden tot concentraties in de geproduceer

de melk en in het vlees van de dieren maakt de commissie 

gebruik van overdrachtsfactoren. De overdrachtsfactor van 

een element voor vlees T v geeft de verhouding aan tussen 

de concentratie van dat element in het vlees (Bq/kg) en de 

dagelijkse opname van het element door de koe (Bq/d). Op 

overeenkomstige wijze geeft de overdrachtsfactor voor melk 

T m de verhouding aan tussen de concentratie in de melk 

(Bq/1) en de dagelijkse opname door de koe (Bq/d). 

Doordat beweiding van koeien i.p.v. 365 d/a, 200 d/a 

plaatsvindt, leidt het gebruik van deze overdrachtsfactoren 

tot een overschatting met bijna een factor 2. Anderzijds 

zal buiten de beweidingsperiode, wanneer de dieren met hooi 

van met siib-bemeste graslanden worden gevoederd, ook opna

me plaatsvinden van radionucliden die door het gras werden 

opgenomen. Op grond van de voor verschillende radionucliden 

meer of minder efficiënte barrière die het wortelstelsel 

vormt en de opslagtijd van hooi of kuilgras mag worden aan

genomen dat deze indirecte weg van veel minder belang is 

dan de directe opname van het slib. 

De concentratie van de radionucl iden in vlees Cv en in 

melk C m als gevolg van een jaarlijkse lozing van A Bq 

wordt nu verkregen door de concentratie in het slib C s w 
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Tabel ..3.1: Overdrachtsfactoren van radionucl iden voor de 
schatting van de concentratie in vlees en melk 
als gevolg van de dagelijkse opname van r^dionu-
cliden door de koe** 

Element Overdrachtsfactor Overdrachtsfactor 
voor vlees, T v voor melk, T m 

d/kg d/l 

H 1,2 E-2* 1,4 E-2 
C 3,1 E-2 1,5 E-2 
P 5,7 E-2 1,6 E-2 
S 1,0 E-3 1,6 E-2 
Ca 7,2 E-4 1,1 E-2 
Cr 9,2 E-3 1,6 E-3 
Fe 1,9 E-2 2,7 E-4 
Ni 2,0 E-3 1,0 E-3 
I 7,2 E-3 9,9 E-3 
Ga 1,0 E-2 **** 5,0 E-5 *** 
Tl 8,0 E-3 **** 1,0 E-4 *** 
In 4,0 E-2 **** 1,9 E-3 *** 

* l,2E-2 = l,2xl0"2 

** Ontleend aan Ng, Colsher en Thompson 1979 [1]. tenzij 
anders is aangegeven. 

*** Schattingen gebaseerd op Ng, Colsher en Thompson, 1977 
[2]. 

**** Ruwe schattingen gebaseerd op een gering aantal gege
vens over de stabiele elementen, ontleend aan Ng et 
al. 1968 [3] 
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(zie 3.5) te vermenigvuldigen met 0,75 en met T v, respec

tievelijk T m: 

Cv = C s w . 0,75 . T v Bq/kg (3.6) 

en 

C m = C s w . 0,75 . T m Bq/1 (3.7) 

waarin: 

T v = overdrachtsfactor voor vlees 

T m = overdrachtsfactor voor melk 

3.2.1.5 Collectieve opname 

De gemiddelde jaarlijkse vleesproduktie in Nederland be

draagt 380 kg per ha (1981) en de melkproduktie 10 000 1 

per ha (1981). De totale jaarlijkse produktie op het met 

zuiveringsslib bemeste areaal van 80 000 ha bedraagt dus 

respectievelijk 3,0xl07 kg vlees en 8,0xl08 1 melk. De con

sumptie van deze hoeveelheden leidt tot een collectieve 

jaarlijkse opname van de radionucliden door de mens bij een 

jaarlijkse lozing van A Bq, die gelijk is aan: 

C v . 3,0 . 10 7 Bq voor vlees 

en 

C m . 8,0 . 10 8 Bq voor melk 

(3.8) 

(3.9) 
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De collectieve jaardoses als gevolg van de consumptie van 

vlees en melk wordt gegeven door: 

Cv . 3,0 . 107._L_ . 0,05 mansievert (3.10) 
ALI 

voor de vleesconsumptie en door: 

C m . 8,0 . 10 8 . J L . 0,05 mansievert (3.11) 
ALI 

voor de meikconsumptie. 

Een deel van de geproduceerde melk wordt niet als melk maar 

als boter, onder- en karnemelk en als kaas geconsumeerd. 

Dat daardoor de uitsteltijd tussen lozing van een radionu

clide en opname door de mens met weken tot maanden kan wor

den verlengd, wordt hier buiten beschouwing gelaten, even

als de wijze waarop bij de verwerking van melk tot zuivel-

produkten de radionucliden zich over de verschillende pro-

dukten verdelen. Door uit te gaan van de jaarlijkse produk-

tie per ha is daarin inbegrepen de produktie gedurende de 

periode dat niet wordt beweid, maar het vee wordt gevoederd 

met kuilgras en hooi. 

3.2.1.6 Maximale individuele opname 

De gemiddelde consumptie van vlees en melk per hoofd van de 

bevolking in Nederland is gegeven in tabel 3.2, 
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Tabel 3.2: Gemiddelde jaarlijkse consumptie van vlees en 
melk per hoofd van de bevolking in Nederland 

VLEES kg MELK 1 

rund- en kalfsvlees 
paarde- en schapevlees 
varkensvlees 

21,3 
3.0 

31.5 

volle melk 
als kaas 
als boter 

127 
150 
90 

totaal vlees 55,8 totaal melk 367 

Voor de berekening van de maximale individuele dosis veron

derstelt de commissie dat leden van een kritieke groep uit

sluitend vlees en zuivelprodukten consumeren afkomstig van 

vee dat op met zuiveringsslib bemeste weilanden graast en 

daarvan tweemaal zoveel gebruiken als de gemiddelde con

sumptie door de Nederlandse bevolking. De maximale indivi

duele opname van radionucliden wordt dus gebaseerd op een 

totale jaarlijkse consumptie van 2 x 24,3 = 50 kg vlees en 

730 1 melk en bedraagt: 

C v . 50 Bq/a voor vlees (3.12) 

C m . 730 Bq/a voor melk (3.13) 
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De individuele jaardoses als gevolg van de consumptie van 

vlees en melk worden gegeven door: 

C v . 50 . J L . 0,05 Sv (3.14) 
ALI 

voor de vleesconsumptie en door: 

C m.730 . _J_ . 0,05 Sv (3.15) 
ALI 

voor de melkconsumptie. 

3.2.2 Uitkomsten van de dosisschattingen 

De uitkomsten van de dosisschattingen staan vermeldt in ta

bel 3.3 en 3.4 voor respectievelijk de individuele en col

lectieve jaardoses. 

Uit de kolommen C en 6 van tabel 3.3 en 3.4 blijkt dat bij 

lozing van gelijke hoeveelheden van elk radionuclide uit 

het mengsel van laboratoria de jaardoses als gevolg van lo

zing van ^ C en 1 2 5I het hoogst zijn. Dit geldt zowel voor 

de doses via de vleesconsumptie als voor de doses via de 

melkconsumpt ie voorlaatst genoemde is ook l*5Ca belangrijk. 

De totale collectieve jaardosis als gevolg van de lozing 

van het mengsel van radionucliden afkomstig van laboratoria 

bedraagt 4,4.10" 2 mansievert (tabel 3.4, kolom 10). Deze 

dosis komt voor ruim 909» van de consumptie van melk. 

De belangrijkste bijdragen van de afzonderlijke radionucli-

den aan de totale collectieve jaardosis komen van 1 2 5I 

(35*), **5Ca (35*) en 3 5S (14X). i 3 1I uit het mengsel af-
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komstig van ontslagen patiënten levert een geschatte jaar

dosis van 7,2 x 10"1* mansievert. Dit is ongeveer 5% van de 

bovenvermelde jaardosis voor het mengsel afkomstig van ra

ti ionucl iden laborator ia. 

De totale maximale individuele jaardosis als gevolg van de 

lozing van het mengsel van radionucliden afkomstig van la

boratoria bedraagt 4,0xl0" 8 Sv (tabel 3.3, kolom 1 0 ) . Deze 

dosis komt voor ruim 95* van de consumptie van melk. De be

langrijkste procentuele bijdragen van de afzonderlijke ra-

dionucliden tot de totale individuele jaardosis komen over

een met die voor de collectieve jaardosis. 1 3 1 I uit het 

mengsel dat afkomstig is van ontslagen patiënten levert een 

geschatte jaardosis van l,5xl0" 9 Sv. 



Tabel 3.3: Maximale individuele doses als qevolg van de toepassing van zuiveringsslib als meststof op weilanden 

Voor deze blootstel 1ingsweq relevante totale Voor deze blootstel 1 ingsweg i 'elevante 
1 Bq van 
l,8.lOn 

jaarlozing van 4,2.1c1 Bq (laboratoria) en totale jaarlozing van 4,2.10 
'elevante 
1 Bq van 
l,8.lOn 1.8.1011 Bq (patiënten i van elk i •adionuclide het mengsel "laboratoria" en 

'elevante 
1 Bq van 
l,8.lOn 

Fractie van Bq voor het mengsel "patiënten" 

Vleescon* 
elk radio
nuclide in Radio- Verval- Vleescon* lumptie b) Melkconsuüiotie c) 
elk radio
nuclide in Vlees b) Melk c) Consumpt ie van 

nuclide factor het mengsel consumptie consumptie vlees en melk nuclide factor 

Cv Individuele Cm Individuele 

het mengsel consumptie consumptie vlees en melk nuclide factor 

Cv Individuele Cm Individuele 

het mengsel 

Indivi Ind i v i- Indivi t van 
jaardosis jaardosis duele 

jaardosis 
duele 
jaardosis 

duele 
jaar
dosis 

totale 
indivi
duele 

Bq/kg Sv Bq/1 Sv fn Sv Sv Sv jaardosi 

LABORATORIA 

i! H a> 
0,95 3.3E-1 d) 2.8E-10 3.8E-1 4.7E-9 0,17 4.7E-11 8.0E-10 8.4E-10 2,1 

;c a) 1,0 9.0E-1 4,5E-8 4.3E-1 3,2E-7 0.01 4.5E-10 3.2E-9 3.6F.-9 9 
P 8,0E-4 5.3E-3 6.6E-10 1.5E-3 2,7E-9 0,26 1.7E-10 7,1E-10 8,8E-10 2,2 

3 5P 0,12 1.4E-2 1.7E-10 2.2F-1 4.0E-8 0,14 2.4E-U 5.7E-9 5.7E-9 14,3 
" 5Ca 0,29 2.4E-2 l,0E-9 3.7E-1 2.3E-7 0,06 6,1E-11 1.4E-8 1.4E-8 35 
llCr 8.0E-3 8.5E-3 2.1F-11 1.5E-3 5.4E-11 0,04 8.5E-13 2,2F-12 3,OE-12 0 
H F e 

3,2E-2 6.9E-2 5,8E-9 9.9E-4 1.2E-9 0,06 3.5E-10 7.2E-11 4.2E-10 1,1 3* 0,99 2.3E-1 1.1E-9 1.1E-1 8,4E-9 0,02 2.3E-11 1,7E-10 1.9E-10 0,5 
125J 5,3E-2 4.4E-2 2,2E-8 6.1E-2 4,4E-7 0,03 6.6E-10 1.3E-8 1.4E-8 35 
1 31* 6.3E-5 5,3E-5 3.3E-11 7.2E-5 6.6E-10 0,21 6.9E-12 1.4E-10 1.4E-10 0,4 

TOTAAL LABORATOR] A 1.8E-9 3.8E-8 4,0E-8 100 

PATIËNTEN 
l J 1I 6.3E-5 2.6E-4 1,6E-10 3.5E-4 3.2E-9 0,20 3.2E-11 6.4E-10 6.8E-10 100 
6 7Ga 7,0E-8 3.9E-7 3,3E-15 2.0E-9 2,4E-16 0,61 2.0E-15 1.5E-16 2,1E-15 0 

n i 1 n 
™ » I n 1.0E-8 4.5E-8 5.6E-16 5.6E-10 1.0E-16 0,03 1.7E-17 3,1E-18 2.0E-17 0 
20IT1 2,6E-8 5,9E-7 4.9E-15 2.8E-8 3.4E-15 0,16 7.ÖE-16 5.4E-16 1.3E-15 0 

TOTAAL 3.2E-11 6.4E-10 6.8E 10 100 

a) Voor H en C wordt verondersteld dat 25% van de jaarlozing in het slib terechtkomt, voor de overige radionucliden 10016 
b) Maximale individuele consumptie 50 kg/a 
c) Maximale individuele consumptie 730 kg/a 
(*) 3,3E 1 = 3.3X10-1 



Tabel 3.4: Collectieve doses als gevolg van de toepassing van zuiveringsslib als meststof op weilanden. 

Radio Voor deze blootstell^ngsweg relev ante totale Fractie van Voor deze blootstel 1inqsweg i relevante 
nuclide jaarlozing van 1,6E ALI (laboratoria) en elk nuclide totale , jaarlozing \ /an 1.6E ALI van 

1,6E ALI (patiënten) van elk nucl ide in het het mengsel "laboratoria" en 1,6E ALI 
mengsel voor het mengsel "| patiënten" 

Verval- Vleesconsumptie Melkconst jn.pt ie 

mengsel 

vleescon melkcon- vlees en % van de 
factor sumptie sumptie melk con coll. _ 

collectieve collec sumptie jaardos is 
concentr. collectieve concentr. collectieve fn jaardosis tieve 

sumptie 
i 

vlees dosis vlees dos i s mansievert jaardosis (zie ta
Bq/kg mansievert Bq/kg mansievert ALI mans i e e r t bel 3.3) 

LABORATt )RIA LABORATt 
2.4E-01 2.7E+04* 1,3E+01 3,lE+04 4.2E+02 7,5E-04 1.0E-02 3.1E-01 3.2E-01 2.1 

1HC 2.5E-01 1.2E+03 3.6E+01 5.9E+02 4.7E+02 2,6E-03 9.6E-02 1.2E+00 1.3E+00 8,7 
3 2p 8.0E-04 2.9E+01 2.1E+00 8,0E-01 1.6E+00 1,7E-01 3.7E-01 2.8E-01 6.5E-01 4,2 
35r 1.2E-01 7.5E+01 5.6E-01 1.2E+03 2.4E+02 9.3E-03 5.2E-03 2,2E+G0 2.2E+00 14,4 

; ? c a 2.9E-01 3.9E+01 9.9E-01 6.0E+02 4.0E+02 1.3E-02 1.3E-02 5.3E+00 5.3E+00 34,6 
5 1Cr 8.0E-03 2.3E+02 3.5E-01 4.0E+01 1.6E+00 5.3E-04 1.8E-04 8,5E-04 l,0E-03 0,0 
llfe 3.2E-02 5.6E+01 2.8E+00 8.0E-01 l,lE+00 2.6E-02 7.5E-02 2.8E-02 1.0E-01 0,7 

125 N 1 9.9E-01 3.1E+03 9.3E+00 1.6E+03 1.2E+02 5,3E-04 4,9E-03 6.6E-02 7.1E-02 0,5 
1 2 5 T 5.3E-02 5.9E+00 1.8E+00 8,2E+00 6,5E+01 7,9E-01 1.4E-01 5.2E+00 5.3E+0Q 34,6 
1 31t 6.3E-05 5.7E-03 2.1E-03 7.8E-03 7,8E~02 7.0E-01 1.5E-03 5.4E-02 5.6E-02 0,4 

TOTAAL L ABORATOR1 A 7.2E-01 1.5E+01 1,5E+01 100,0 

Pgion :N Pgion 
7.0E-08 6.5E-04 3.3E-06 3,3E-06 4.4E-07 3,85E-02 1.27E-07 1.69E-08 1.44E-07 0,0 

!i!{" 10.0E-09 2.5E-04 1.9E-06 l,2E-05 2.4E-06 2,8 E-03 5.32E-09 6.72E-09 1,2 E-08 0,0 !i!{" 6.3E-05 5,7E-03 2.1E-03 7,8E-03 7.8E-02 9,48E-01 1.99E-03 7.39E-02 7,6 E-02 100,0 
2 0 1 T 1 2.6E-08 2.0E-04 9.8E-07 2,5E-06 3.3E-07 9,4 E-03 9,2 E-09 3,1 E-09 1.23E-08 0,0 

TOTAAL F 

TÖTAALT 

ATI ENTEN 

TBORATORI 

l,99E-03 7,39E-02 7,6 E-02 100,0 TOTAAL F 

TÖTAALT 

ATI ENTEN 

TBORATORI A EN PATIEh ITEN 7,2 E-01 1,5 E+01 1,5 E+01 

2,7E+04 = 2,7x10' 

http://jn.pt
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3.3 Sportvelden en plantsoenen 

3.3.1 Het model 

3.3.1.1 Concentraties van radionucliden in het opgebrachte 

slib 

De toepassing van zuiveringsslib als meststof op sportvel

den en plantsoenen kan leiden tot blootstelling van de mens 

aan uitwendige bestraling als gevolg van de aanwezigheid 

van geloosde radionucliden in het slib. Voor de schatting 

van de stralingsbelasting volgens deze blootstellingsweg 

gaat de commissie ervan uit, dat als gevolg van de uitstel-

tijden tussen lozing en bemesting de concentratie van de 

radionucliden in het slib afneemt en dat deze concentratie 

wordt gegeven door de formule (3.2) in par. 3.2.1.1. Hoewel 

ook sportvelden en plantsoenen enige tijd na het bemesten 

ongeschikt zijn voor sport en recreatie, wordt met de daar

mee gepaard gaande uitsteltijd geen rekening gehouden. 

Een derde deel van het geproduceerde zuiveringsslib wordt 

door de tussenhandel tot "zwarte gronc" verwerkt door bij

menging van zand, veen en eventueel andere afvalstoffen dan 

zuiveringsslib, zoals bijvoorbeeld schuimaarde. Veelal is 

de verhouding slib tot andere materialen in "zwarte grond" 

op basis van droge stof 1 op 7. Er bestaan geen richtlijnen 

voor het gebruik van zuiveringsslib op plantsoenen en 

sportvelden. Voor plantsoenen is het gebruik veelal éénma

lig. De hoeveelheden die worden gebruikt zijn afhankelijk 

van de plaatstelijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld de 

noodzaak tot ophoging of egalisering. De hoeveelheden die 

op sportvelden worden toegepast, lopen ook sterk uiteen en 

zijn onder meer afhankelijk van de samenstelling van de 

grond van de velden. De grootste hoeveelheden worden ge

bruikt in die gevallen dat zowel de samenstelling als de 

oneffenheid van de grond van de velden ruime toepassing van 
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zwarte grond wenselijk maken. In die gevallen wordt qedu-

rende een aantal jaren circa 50 m 3 per jaar per veld opge

bracht. Dit komt overeen met 50 x 10 3 x 1,6 x 2 = 160 000 

kg/ha. Daarvan is circa 1/6, overeenkomend met 20 000 kg, 

zuiveringsslib. Deze hoeveelheid per ha kan worden be

schouwd als een bovengrens voor de gedurende een aantal ja

ren herhaalde toepassing van zuiveringsslib op sportvel

den. De berekening van de maximale individuele stralingsdo

sis wordt hierop gebaseerd. Door het jaarlijks opbrengen 

van 20 ton zuiveringsslib per ha en een totale toepassing 

van 80 000 ton per jaar kan jaarlijks circa 4 000 ha worden 

bemest. Wanneer ter vereenvoudiging wordt aangenomen dat de 

totale hoeveelheid zuiveringsslib op sportvelden wordt ge

bruikt kunnen met deze hoeveelheid ongeveer 8 000 sportvel

den van elk een halve hectare worden bemest. Dit >s onge

veer de helft van het aantal sportvelden (circa 15 000) dat 

door verenigingen, scholen en dergelijke wordt gebruikt. 

Met bovengenoemde gegevens en veronderstellingen kan de qe-

middelde toepassing van zuiveringsslib op sportvelden wor

den gesteld op 10 ton per ha. In werkelijkheid zal de ge

middelde bemesting lager liggen, omdat een deel van de 

"zwarte grond" voor plantsoenen wordt gebruikt. Een aparte 

schatting van de dosisconsequenties voor toepassing van 

"zwarte grond" in plantsoenen kan om deze reden achterwege 

blijven. 

Na bemesting neemt de daardoor veroorzaakte radioactieve 

verontreiniging van de bodem af door radioactief verval. 

Daarnaast zal een deel van de radionucliden door de be

groeiing worden opgenomen. Eenvoudigheidshalve wordt aange

nomen dat geen radionucliden worden verwijderd door afvoer 

van overtollige begroeiing of door uitwassen uit de boven

ste bodemlaag door de neerslag. De over het jaar na de eer-
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ste bemesting gemiddelde hoeveelheid van één radionuclide 

per m 2, B 0, wordt voor een totale jaarlijkste lozing van 

A Bq gegeven door: 

B 0 =-L.(l-e-
3 6 5M. -.20.103.J--.-i— .(l-e"365x)Bq/m2 

365X 2,4.10 8 10* 365X (3. 

De gemiddelde oppervlaktebemesting B 0 voor de berekening 

van de collectieve dosis is een factor twee lager, omdat 

als vierde factor in (3.16) niet 20x10 maar 10x10 moet 

worden ingevuld. 

De formule vloeit voort uit (3.1) en (3.2). Ze is analoog 

aan formule (3.5), waarbij de uitsteltijd tussen bemesting 

en gebruik van de velden buiten beschouwing is gelaten en 

de periode van beweiding van 200 dagen is vervangen door 

365 dagen gebruik. Omdat sportvelden zeker enkele weken na 

het opbrengen van de zwarte grond niet bespeelbaar zijn 

wordt de zo berekende oppervlaktebesmetting zeker over

schat. De Ie, 2e, 6e en 7e factor in 3.16 bepalen de ver-

valfactor als gevolg van de totale uitsteltijd. In verge

lijking met de overige radionucliden is door de kort; hal

veringstijd van 6 7 G a , i n I n en 2 0 1T1 het effect van de uit

steltijd zo groot dat hun bijdragen tot de uitwendige stra

lingsbelasting kunnen worden verwaarloosd. Ook de bijdragen 

van 3H, ii+C, **5Ca en 6 3Ni kunnen worden verwaarloosd omdat 

deze radionucliden noch fotonen noch hoog energetische 
5| 

elektronen uitzenden. Van de resterende gammastralers Cr, 
5 9 F e , 1 2 5 I en 1 3 11 kan 1 2 5 I buiten beschouwing blijven, 

vanwege de geringe energie van de rontgen- en gammastraling 

van dit radi onucli de. 

Hoewel jeen gammastraler, kan 3 2P door de hoge energie van 

de bêtastraling wel een bijdrage leveren aan de huiddosis 

als gevolg van uitwendige bestraling. 
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Bij een volgende jaarlijkse bemesting is van de radionucli-

den uit de vorige bemesting nog een fractie e~365x over. 

Die fracties zijn voor 5 1 C r , 5 9 F e en 1 3 1 I respectievelijk 

1,10x10-", 4,2xl0- 3 en S^xlO" 1 1*. 

Er kan dus worden uitgegaan van volledig radioactief verval 

in het jaar volgend op elke bemesting en van een over het 

jaar gemiddelde maximale oppervlaktebemesting die in boven

staande formule (3.16) is gegeven. De gemiddelde oppervlak

te bemesting B 0 voor de schatting van de collectieve do

sis wordt een factor twee lager gesteld. 

3.3.1.2 Dosistempo en blootstellingsduur 

Voor de berekening van het dosistempo van de uitwendige be

straling wordt verondersteld dat de besmetting gelijkmatig 

is verdeeld over het effen oppervlak van de bemeste grond. 

De dosisconversiefactoren (Df) voor berekening van het 

dosistempo op 1 m boven het grondoppervlak zijn gegeven in 

tabel 3.5 Ze zijn ontleend aan D.C. Kocher (1980) [4]. 

De maximale individuele dosis zal worden ontvangen door 

personen die beroepshalve gedurende een naar verhouding 

groot aantal uren aan uitwendige bestraling op verontrei

nigde sportvelden, plantsoenen e.d. bloot staan. De maxima

le blootstellingsduur wordt gesteld op 6 uur per dag gedu

rende het hele jaar. Dit kan worden beschouwd als een bo

vengrens die mogelijk zou kunnen gelden voor een klein aan

tal personen dat bij het onderhoud van sportvelden, plant

soenen en dergelijke is betrokken. 

Uit gegevens van het Ministerie van CRM en de Nederlandse 

Sportfederatie blijkt dat er in Nederland ruim 1 miljoen 

personen zijn die regelmatig (in verenigingsverband) aan 

veldsport doen op voor wedstrijdsport ingerichte velden. 

Enerzijds zullen deze accomodaties niet alle regelmatig met 

zuiveringsslib worden bemest, anderzijds zijn er daarnaast 
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ook mensen die op andere velden sport bedrijven en mensen 

die van met slib bemeste plantsoenen gebruik maken voor re

creatie. Daardoor zou het totale aantal blootgestelden ho

ger kunnen zijn dan 1 miljoen. De gemiddelde blootstel

lingsduur bij veldsport en plantsoenrecreatie is zeer waar

schijnlijk minder dan 1 uur per dag. Voor de schatting van 

de collectieve dcsis kan van een aanmerkelijk kortere 

blootstel 1ingsduur worden uitgegaan. Deze geldt dan voor 

een grote groep van beoefenaars van veldsporten en andere 

recreanten. Voor de schatting van de bovengrens van de col

lectieve dosis wordt uitgegaan van een blootstellingsduur 

van 1 uur per dag gedurende het gehele jaar en van een aan

tal blootgestelde personen van 1 0 6 . 

3.3.2 Uitkomsten van de dosisschattingen 

Uit het voorafgaande volgt dat voor de doses als gevolg van 

de toepassing van zuiveringsslib op sportvelden en plant

soenen geldt: 

maximale individuele jaardosis: B 0.Df.6.365 Sv (3 

en 

collectieve jaardosis: B o.0f.1.365.10
6 mansievert (3 

waarin Df= dosisconversiefactor in Sv.m 2/Bq.h. 

De resultaten van de dosisschattingen zijn in tabel 3.5 

gegeven. Wanneer van de daarin vermelde radionucliden ge

lijke hoeveelheden zouden worden geloosd, levert 5 9Fe de 

hoogste individuele en collectieve doses (kolom 4 en 5 ) . 

Voor het door laboratoria geloosde mengsel van radionucli-

den levert de dosisschatting een uitkomst op van 8,0 x 10~ 9 

Sv voor de totale individuele jaardosis en 6,7 x lO" 4 man

sievert voor de totale collectieve jaardosis (kolom 7 en 

8 ) . Deze doses zijn nagenoeg geheel afkomstig van 5 9 F e . De 
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berekende huiddoses van 3 2P bedraagt l,8xl0* 8 Sv/a voor de 

individuele huindosis. Deze laatste waarde is berekend voor 

de onbeschermde huid. Schoeisel en kleding geven een sterke 

reductie van de geabsorbeerde dosis in de huid. 

De doses als gevolg van de lozing van 1 3 1I uit het mengsel 

afkomstig van patiënten bedragen respectievelijk l,4xl0~9 

Sv voor de individuele jaardosis en 1,2x10-** rcansievert 

voor de collectieve jaardosis. Deze doses zijn ongeveer een 

factor vijf lager dan de berekende doses voor het mengsel 

dat van laboratoria afkomstig is. 

3.4 Lozing van radioactjef waterstof enzuurstof in_]ucht 

Bij de berekeningen werd verondersteld dat 75% van het ge

loosde tritium en van het geloosde 1I*C door gisting in de 

afvalwaterzuiveringsinstallaties in de lucht terecht zal 

komen. 

Met de methodiek als beschreven in bijlage 6 zijn de dosis

consequenties van deze luchtlozingen berekend. Zij bedra

gen: 

Luchtlozingen 
Collect, dosis 
mans ievert/a 

Max. ind. dosis 
Sv/a 

3 L 

als alle lozingen H zijn 
als alle lozingen C zijn 
voor het standaard mengsel 

0,8E-3 
0,05 
6.4E-4 

ca. 1.5E-10 
ca. 1E-8 

1.3E-10 

De extra bijdrage tot individuele en collectieve doses 

langs deze weg is dus te verwaarlozen ten opzichte van de 

hiervoor berekende doses. 



Tabel 3.5: Maximale individuele en collectieve jaardoses door uitwendige bestraling als gevolg van toepassing van 
zuiveringsslib op sportvelden en plantsoenen 

o 

Radio
nucl ide 

Verval 
factor 

Dosis 
conversie 
factor a) 

Sv.m2/Bq.h 

Voor deze blootstelling rele
vante totale jaarlozing van 
4.2.1010 Bg (laboratoria) en 
van 1,8.1011 Bq (patiënten) 
van elk radionuclide 

Fractie 
van elk 
radio
nuclide 
in het 
mengsel 

Voor deze blootstelling relevante to
tale jaarlozing van 4,2.10 ° Bq voor 
het mengsel "laboratoria" en 1,8.10 l 

Bq voor het mengsel "patiënten" 

Radio
nucl ide 

Verval 
factor 

Dosis 
conversie 
factor a) 

Sv.m2/Bq.h 

maximale 
individuele 
jaardosis 

Sv 

collectieve 
jaardosis 

mansievert 

Fractie 
van elk 
radio
nuclide 
in het 
mengsel 

maximale 
individuele 
jaardosis 

Sv 

collectieve 
jaardosis 

mansievert 

% van totale 
jaardoses 

LABORATOF (IA 

2.3E-13 
5.7E-12 
2.2E-12 
3.2E-11 b) 

2.1E-9 
1.4E-7 
1.7E-9 
7.5E-8 

1.8E-4 
l,2E-2 
1.3E-4 

0,04 
0,06 
0,21 
0,26 

8.1E-11 
8,4E-9 
3.5E-10 
2.0E-8 

6.8E-6 
7.0E-4 
2,9E-5 

1 
95 
4 

51Cr 
59Fe 
131j 
32 p 

1.2E-2 d) 
3.3C-2 
1.0E-3 
3.2E-3 

2.3E-13 
5.7E-12 
2.2E-12 
3.2E-11 b) 

2.1E-9 
1.4E-7 
1.7E-9 
7.5E-8 

1.8E-4 
l,2E-2 
1.3E-4 

0,04 
0,06 
0,21 
0,26 

8.1E-11 
8,4E-9 
3.5E-10 
2.0E-8 

6.8E-6 
7.0E-4 
2,9E-5 

1 
95 
4 

TOTAAL U \B0RAT0R1A 8.8E-9 c) 7.4E-4 100 

PATIE.lTEf i 

2.2E-12 a) 

• 

7.5E-9 6.3E-4 0,20 1.4E-9 l,2E-4 

100 

131] 1.0E-3 2.2E-12 a) 

• 

7.5E-9 6.3E-4 0,20 1.4E-9 l,2E-4 

100 

a) Fotonendosisconversiefactor, naar Kocher 1980.T^ 1 
b) Elektronendosisconversiefactor, alleen van belang voor de huiddosis, naar Kocher (1980) [4] 
c) Exclusief huiddosis van P 
d) 1.2E-2 = 1.2xl0-2 

file:///B0RAT0R1A
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APPENDIX A 

BIJLAGE 4 

4 ZOETWATERVIS 

4.1 Inleiding 

De in zoet oppervlaktewater qeloosde radionucliden kunnen 

door zoetwatervis worden opgenomen en via consumptie van 

deze vis de mens bereiken. Een vereenvoudiging van de 

schatting van de collectieve en maximale individuele doses 

als gevolg van de consumptie van zoetwatervis wordt bereikt 

door rekening te houden met het feit dat nagenoeg de totale 

hoeveelheid zoetwatervis die voor menselijke consumptie 

wordt aangevoerd, afkomstig is uit het IJsselmeer (zie 

4.2.4). 

De voor produktie van vismeel aangevoerde zoetwatervis is 

grotendeels uit het IJsselmeer afkomstig. De daarin aanwe

zige radionucliden kunnen door het gebruik van vismeel als 

pluimvee- en varkensvoer terecht komen in eieren, kippe- en 

varkensvlees. Een eenvoudig model voor de schatting van de 

collectieve en individuele stralingsdoses via deze bloot

stel! ingswegen wordt in paragraaf 4.2 beschreven. De uit

komsten van de dosisschattingen volgen in paragraaf 4.3. 

4.2 Het_model 

4.2.1 Lozingen 

Geloosde radionucliden bereiken het IJsselmeer langs ver

schillende wegen, die uiteen vallen in twee groepen: lozin

gen op het Markermeer en lozingen op het IJsselmeer - in 

engere zin - (ten Noorden van de dijk Enkhuizen - Lely

stad). Verondersteld wordt dat alle lozingen op het Marker

meer plaats hebben via een fictieve monding, die een debiet 

heeft van 1,0 x 1 0 9 m 3/a, overeenkomende met ca. 80% van de 

totale doorstroming van het Markermeer. 



- 208 -

2e lozingen op het IJsselmeer - in engere zin - worden ver

ondersteld plaats te vinden via de IJssel, waarvan het de

biet gesteld wordt op 1,25 x 1 0 1 0 m 3/a. 

De lozingen op het Markermeer bedragen 4,4 x 10 9 Bq/a door 

laboratoria en 2,5 1 0 1 0 Bq/a door ontslagen patiënten. Voor 

het IJsselmeer bedragen deze lozingen resp. 2,5 x 10 9 en 

4,0 x 1 0 1 0 Bq/a (Zie tabel 1.1 van Bijlage 1 en tabel 1 

van hoofdstuk 2 van de "Consequentie analyse van de maxi

maal toegestane lozingen in het Milieu"). De fracties fn 

van elk radionucliden zijn ontleend aan tabel 2 van boven

genoemd hoofdstuk. 

4.2.2 Concentraties van radionucliden in het water 

4.2.2.1 Concentraties bij de IJsselmondinq 

De concentratie van een radionuclide in de IJssel nabij de 

uitmonding in het IJsselmeer (Cy) wordt gegeven door: 

Cy = A'tn Bq/m3 
(4.1) 

waarin: 

A = de totale jaarlijkse lozing van het mengsel, 2,5 x 10 
10 

n = 

Bq voor laboratoria en 4,0 x 10 Bq voor patiënten 

de fractie van het radionuclide in het mengsel 

het debiet van de IJssel, gesteld op l,25xl0 1 0 m 3/a 

4.2.2.2 Concentraties bij de fictieve mondinq in het 

Markermeer 

Analoog aan 4.2.2.1 wordt de concentratie van een radionu

clide bij deze fictieve monding gegeven door: 

Cm = ilia-
Qm (4.2) 
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waarin: 

A = de jaarlijkse lozing var. het mengsel, 4,4 x 10 Bq 

voor laboratoria en 2,5 x Ï O 1 0 Bq voor patiënten 

f n = de fractie van het radionuclide in het mengsel 

Q m = het debiet voor de fictieve monding, gesteld op 

1,0 x 1 0 9 m 3 / a 

4.2.2.3 Concentraties in het IJsselmeer - in engere zin -

Het IJsselmeer in engere zin (excl. Markermeer en IJmeer) 

wordt opgevat als een ideaal mengbekken met een volume van 

5,5 x 1 0 9 m 3 . De jaarlijkse toe- en afvoer van water door 

de IJssel en andere waterwegen bedraagt onqeveer 1,25 x 

1 0 1 0 m 3 , zodat het IJsselmeerwater ongeveer twee maal per 

jaar wordt ververst en de gemiddelde verblijftijd tm (= 

V/Q) circa 160 dagen bedraagt. 

Wanneer evenwicht is bereikt tussen de jaarlijkse toevoer 

van een radionuclide enerzijds en radioactief verval en af

voer anderzijds, dan geldt, zoals in vergelijking 1.8 van 

de Bijlage 1 (Drinkwater) is aangegeven: 

• ym 
1 + Xt 

Bq/m' 

m 

(4.3) 

waar in: 

C v m = de gemiddelde concentratie in het IJsselmeer in 
y Bq/m 3 

C v = de concentratie in de IJsselmondinq volqens in 
* Bq/m 3 

x * de vervalconstante van het radionuclide in d"1 

t m 
de gemiddelde verblijftijd van het water in het 
IJsselmeer in d (160 dagen). 
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4.2.2.4 Concentratie in het Markermeer 

Het Markermeer wordt evenals het IJss^meer opqevat als een 

ideaal mengbekken met een volume, van 2,0 x 10 9 m3. De 

jaarlijkse toe- en afvoer van water bedraagt ca. 1,25 x 10 9 

m 3/a, zodat het Markermeer ca. 0,6 maal per jaar wordt ver

verst. De gemiddelde verblijfstijd tm (=V/CS) bedraagt ca 

600 dagen wanneer evenwicht is bereikt tussen de jaarlijkse 

toevoer van een nuclide enerzijds en radioactief verval bij 

afvoer anderzijds. Er geldt dan, zoals in vergelijkinq 

(1,8) van bijlage 1 is aangegeven: 

Cmm — % — Bq/m3 

waarin: 

Cmm = de gemiddelde concentratie in het Markermeer in 

Bq/m3 

C m = de concentratie in de fictieve monding, volqens 

(4.2) in Bq/m3 

\ - de vervalconstante van het nuclide, in d"1 

tm • de gemiddelde verblijftijd van het water in het 

Markermeer in d (608 dagen) 

Wanneer een oelangrijk deel van de lozingen in het Marker-

meer/IJ-meer snel via het Noordzeekanaal wordt afgevoerd 

zijn de uitkomsten van het gebruikte model overschattingen. 

4.2.3 Concentratie in vis 

De verhoudinq tussen de concentraties van elementen en ra-

dionucliden in vis en die in het water wordt aangeduid met 

"concentratiefactor" (CF V). De in tabel 4.1. aangegeven 

waarden zijn uitgedrukt in m3/kg en gelden voor de eetbare 

delen ("schone" vis). Ze zijn over het algemeen afqeleid 

uit het vóórkomen van elementen in zoetwatervis en in zoet 

water. Ze kunnen worden beschouwd 'als evenwichtswaarden, 

die op den duur worden bereikt. Het gebruik van deze con-
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centratiefactoren voor kort levende radionucliden van de 

elementen leidt tot een overschatting van de evenwichtscon-

centraties van die radionucliden in vis. 

De concentratie van een radionuclide in vis (C v) wordt nu 

gegeven door: 

C v y = C y.CF v Bq/kg, voor vis uit de IJsselmonding 
(4.5) 

Cvm ' C m.CF v Bq/kg, voor vis uit de fictieve monding 
in het Markermeer. (4.6) 

Cyy = Cy m.CF v Bq/kg, voor vis uit het IJsselmeer 

^vm = C m m Cfy Bq/kg, voor vis uit het Markermeer, 

waarin: 

C y = de concentratie in de IJsselmond 

C m - de concentratie in de fictieve monding in het Mar
kermeer. 

Cy m = de concentratie in het IJsselmeer 

•mm 
= de concetratie in het Markermeer 

CFV = de concentratiefactor voor het radionuclide ir. 
vis, volgens tabel 4.1. 

4.2.4 Collectieve opname van radionucliden en de 

collectieve dosis 

De hoeveelheid voor menselijke consumptie aangevoerde zoet-

watervis bedroeg in Nederland in de jaren 1977 t/m 1979 1,8 

tot 3,0 x 1 0 6 kg per jaar [41. In 1979 was de totale aan

voer 2,3 x 10 6 kg. In datzelfde jaar bedroeg de totale aan

voer van zoetwatervis uit het IJsselmeer 2,2 miljoen kg. 

Daarom kan voor een schatting van de collectieve dosis als 

gevolg van de consumptie van zoetwatervis eenvoudiqheids-

halve ervan worden uitgegaan dat alle in Nederland geconsu

meerde zoetwatervis afkomstig is uit het IJsselmeer. Aange

nomen is dat de verdeling van de gevangen vis over IJssel

meer en Markermeer evenredig is aan de volumina van beide 

(4.7) 

(4.8) 
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meren (1,6 x 10 6 kg voor het IJsselmeer, 5,7 x 10 5 kq voor 

het Markermeer). Van de aevanoen vis resteert circa 60* als 

"schone" vis [5]. De totale consumptie van schoongemaakte 

vis wordt daarom gesteld op 0,6 x 2,3 x 10 6 = 1,4 x 10 6 

kg/a. Oe concentraties van de radionucl iden in deze vis 

worden berekend met de formules (4.5) tot en met (4.8). 

Zoetwatervis wordt ook verwerkt tot vismeel en dan gebruikt 

in varkens- en kippevoer. Aangenomen wordt nu dat de in het 

vismeel aanwezige radionucliden uiteindelijk via eieren, 

kippevlees en varkensvlees door de mens worden opgenomen. 

De hoeveelheid vis uit het IJsselmeer die jaarlijks tot 

vismeel wordt verwerkt, bedraagt naar schatting 750 000 

kg. Daar ook de graat tot vismeel wordt verwerkt komen ook 

de daarin opgenomen radionucliden in het vismeel. Wanneer 

voor de berekening van de concentratie en totale hoeveel

heid van radionucliden in vismeel de concentratiefactoren 

voor "schone" vis worden gebruikt, zou dat tot onderschat

ting van de uitkomsten kunnen leiden wanneer bepaalde ra-

dionucliden speciaal in de graat worden opgehoopt. Dit is 

het geval voor 3 2P en "*5Ca. 

Door de relatief hoge concentratie van fosfor in de graat 

is de concentratie van fosfor in vismeel ongeveer drie maal 

zo hoog als in "schone" vis F2l. Daarom zou voor vis die 

tot vismeel wordt verwerkt, een drie maal zo hoge concen

tratiefactor voor 3 2P moeten worden gehanteerd. Omdat ech

ter een aanzienlijke tijd verloopt tussen het vangen van de 

vis en de uiteindelijke consumptie van de eieren en het 

kippe- en varkensvlees die met behulp van het vismeelhou-

dende voeder worden geproduceerd en gelet op de korte hal

veringstijd van 3 2P kan het gebruik van een hogere 3 2P-con-

centratiefactor achterwege blijven. 

Omdat calcium in nog sterkere mate dan fosfor in botweefsel 

wordt geconcentreerd is de calciumconcentratie van vismeel 

ongeveer een factor 50 hoger dan in "schone" vis fzl. Uit 

het vismeel opgenomen calcium komt echter voor het overgro-
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te deel in het bot van de kippen en varkens terecht en in 

de schaal van kippe-eieren. Zo is de concentratie van cal

cium in varkensvlees ongeveer een factor 400 laqer dan de 

concentratie in het bot F2l. Daardoor zal slechts eer. zeer 

kleine fractie van het A5Ca in het vismeel uiteindelijk 

door de mens worden opgenomen. 

Om bovengenoemde redenen kan voor de schatting van de col

lectieve dosis de hoeveelheid vis die tot vismeel wordt 

verwerkt worden opgeteld bij de consumptie van "schone" vis 

en kunnen voor de totale jaarlijkse hoeveelheid van 2,15 x 

10 6 kg de concentratiefactoren uit tabel 4.1. worden gehan

teerd. Van deze 2,15xl0 6 kg komt 5,7xl05kg uit het Marker

meer. 

De jaarlijkse collectieve opname van de radionucliden via 

de consumptie van zoetwatervis uit het IJsselmeer wordt dus 

gegeven door: 

/a 

collectieve opname = C v y . 1,6 x 10 6 + C'vm 5,7 x 10 5 Bq ( 

en de collectieve jaardosis door: 

collectieve jaardosis: 

(C v y.l,6 x 10 6 + C'vrn.5,7 x 10 5) _ 1 _ . 0,05 mansievert *4 

ML 1 

4.2.5 Maximale individuele opname van radionucliden en 

maximale individuele dosis 

4.2.5.1 Maximale individuele opname en dosis via 

visconsumpt ie 

Voor de berekening van de maximale individuele jaardosis 

wordt verondersteld dat een (hypothetische) kritieke groep 

jaarlijks gemiddeld 13 kg (schone) zoetwatervis per persoon 

consumeert. Dit is 100 maal zo hoog als de gemiddelde con

sumptie. Tevens wordt verondersteld dat de vis afkomstig is 

uit de fictieve Markermeermonding waar nog geen verdunning 

met water van het Markermeer is opgetreden. De maximale 
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individuele opname van een radionuclide via de consumptie 

van zeetwatervis wordt dus gegeven door: 

individuele opname = C v m.13 C?/a (4.11) 

De maximale individuele jaardosis volgt hieruit op analoge 

wijze als hierboven voor de collectieve jaardosis is aange

geven in (4.10) 

4.2.5.2 Maximale individuele opname en dosis via het ge

bruik van vismeel 

Voor de schatting van de maximale individuele st-alingsdo-

sis via het gebruik van vismeel in de pluimvee- en varkens

houderij, wordt verondersteld dat alle radionucliden uit 

het vismeel terechtkomen in de produkten. Ook wordt veron

dersteld dat alle door een hypotnetische kritieke groep ge

consumeerde produkten, afkomstig zijn van dieren die uit

sluitend met vismeel van Markermeervis werden gevoerd. Ge

zien deze maximaliserende veronderstellingen zou het te ver 

voeren voor de hypothetische kritieke groep tevens uit te 

gaan van excessief hope jaarlijkse consumptie van eieren, 

kippe- en varkensvlees. Deze wordt daarom gesteld op de 

voor Nederland jaarlijkse gemiddelde waarden van 200 eie

ren, 6,5 kg kippevlees en 20 kg varkensvlees. Deze gegevens 

en onderstaande gegevens over het vismeelqebruik in de 

pluimvee- en varkenshouderij zijn ontleend aan f3]. 

De opname van radionucliden via de consumptie van eieren 

wordt geschat met behulp van de volgende veronderstellingen 

en gegevens. Een kip eet per dag 6 gram vismeel (= 2,2 

kg/a) en legt per jaar 300 eieren. De radionucliden die met 

2,2 kg vismeel door de kippen wordt opgenomen komen 

kwantitatief geheel in de eieren terecht. Uit 750 ton vis 

wordt 150 ton vismeel geproduceerd. De maximale individuele 

opname van radionucliden via de consumptie van 200 eieren 

per jaar wordt gegeven door: 
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individuele opname = C . . 2,2 . Bq/a (4.12) 
vm 150 300 

De opname van radionucliden via de consumptie van kippe-

vlees wordt geschat met behulp van de volgende veronder

stellingen en gegevens. Voor de produktie van 1 kg kippe-

vlees wordt 100 g vismeel gebruikt.De radionucliden die met 

100 g vismeel door de kippen worden opgenomen komen kwanti

tatief in 1 kg kippevlees terecht. De maximale individuele 

opname van radionucliden via de consumptie van jaarlijks 

6,5 kg kippevlees wordt gegeven door: 

750 
individuele opname = C . 0,1 . 6,5 Bq/a (4.13) 

vni 150 

Voor de produktie van varkensvlees wordt per kg ongeveer 

twee maal zoveel vismeel gebruikt als voor kippevlees en de 

gemiddelde consumptie van varkensvlees bedraagt 20 kg/a. De 

maximale individuele opname van radionucliden via de con

sumptie van varkensvlees wordt dus gegeven door: 

individuele opname = C m , — . 0,2 . 20 Bq/a (4.14) 
vm 150 

Uit (4.12), (4.13) en (4.14) volgen de individuele jaardo-

ses zoals in (4.10) is aangegeven voor de collectieve jaar

dosis. 

4.3 Uitkomsten van de dosisschatt^ngen 

Voor de schatting van de maximale individuele doses zijn de 

omstandigheden in de fictieve monding in het Markermeer be

palend. Daarom zal allereerst aandacht gegeven worden aan 

de uitkomsten met betrekking tot het Markermeer. 
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De uitkomsten van de schattingen van de maximale individue

le en collectieve jaardoses via de consumptie van zoetwa-

tervis uit het Markermeer staan vermeldt in tabel 4.2.Bij 

de collectieve doses is ook de consumptie van eieren, kip-

pe- en varkensvlees mede in rekening gebracht. De eerste 7 

kolommen van de tabel laten zien dat van het mengsel dat 

door laboratoria wordt geloosd, 3 2 P de hoogste individuele 

en collectieve jaardoses zou geven, wanneer van elk radio

nuclide gelijke hoeveelheden zouden worden geloosd. Bij het 

mengsel afkomstig van ontslagen patiënten is 1 3 1 I het ra

dionuclide dat de hoogste doses geeft bij lozing van gelij

ke hoeveelheden van de radionucliden uit het mengsel. 

De totale maximale individuele jaardosis als gevolg van de 

lozing van het mengsel afkomstig van laboratoria wordt ge

schat op 3,8.10" 7 Sv. De belangrijkste bijdrage komt van 
3 2P (97%). De totale collectieve jaardosis voor lozing van 

dit mengsel bedraagt 5,7 x 10"1* mansiévert en de belang

rijkste bijdragen komen van 3 2P (78%) en ^ C ( 1 8 % ) . 

Voor het mengsel afkomstig van ontslagen patiënten bedragen 

de totale maximale individuele jaardosis en de collectieve 

jaardosis respectievelijk 4,5 x 10~ 8 Sv en 2.3.10" 5 mansié

vert. De belangrijkste bijdragen tot de individuele jaardo

sis komen van 1 3 1 I (53%), 6 7 6 a (22%) en 2 0 1 T 1 (19%). De 

bijdragen tot de collectieve dosis bedragen: 1 3 1 I ( 7 5 % ) , 
6 7 G a (12%) en 2 0 1 T 1 ( 1 0 % ) . 

De resultaten van de schattingen van de individuele doses 

als gevolg van het gebruik van vismeel afkomstig van zoet-

watervis uit het Markermeer in de pluimvee- en varkenshou

derij zijn gegeven in tabel 4.3. 

Bij lozing van gelijke hoeveelheden van elk radionuclide 

levert bij het mengsel van radionuc1iden van laboratoria 
1 4C de hoogste dosis en bij het mengsel afkomstig van ont

slagen patiënten geeft 1 3 1 I de hoogste dosis. De totale 

jaardosis voor het mengsel afkomstig van ontslagen patiën

ten wordt geschat op 1,2 x 10- 9 $v, waarbij de belangrijk-
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ste bijdrage komt van i 3 1 I (75%) (kolom 7 t/m 11 van tabel 

4.3). 

De totale individuele jaardosis voor het mengsel dat af

komstig is van laboratoria bedraagt 3,1 x 1 0 * 8 $v. 

De belangrijkste bijdragen komen van 3 2 P (78%) en lkC 

(18%). Het meerekenen in de totaaldosis van zowel de doses 

via de consumptie van eieren als de consumptie van kippe-

vlees leidt in principe tot overschatting van de totale 

jaardosis. Immers zowel bij berekening van de opname van 

radionucliden via de consumptie van eieren als bij de bere

kening van de opname via de consumptie van kippevlees wordt 

verondersteld dat de in het aan de kippen gevoerde vismeel 

aanwezige hoeveelheid radionucliden respectievelijk in één 

van die produkten terecht komt. Omdat de som van de doses 

via consumptie van eieren en kippevlees slechts weinig ho

ger is dan de dosis via consumptie van eieren alléén, heeft 

deze overschatting weinig invloed op de uitkomst. 

Voor het IJsselmeer - in engere zin - zijn de schattingen 

van de collectieve doses gegeven in tabel 4.4. Zoals boven 

aangegeven zijn de schattingen van de maximale individuele 

doses lager dan de overeenkomstige schatting voor het Mar

kermeer, zodat deze niet zijn vermeld. 

Bij lozing van gelijke hoeveelheden van elk radionuclide 

levert bij het mengsel afkomstig van laboratoria lkC de 

hoogste dosis en bij het mengsel afkomstig van ontslagen 

patiënten geeft 1 3 1 I de hoogste dosis. 

De totale jaardosis van het mengsel afkomstig van ontslagen 

patiënten wordt geschat op 3,5 x 10' 5 mansievert, waarbij 

de belangrijkste bijdrage wordt geleverd door 1 3 1 I (74%). 

De totale jaardosis voor het mengsel afkomstig van labora

toria wordt geschat op 2,6 x 10" M mansievert, waarbij de 

bijdrage van 3 2P (90%) de grootste is. 

De totale collectieve doses voor Markermeer en IJsselmeer 

tezamen, wordt geschat voor het mengsel van laboratoria op 

8,3 x 10" H mansievert en voor het mengsel van ontslagen pa-

tienten op 5,8 x 10" 5 mansievert per jaar. 
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Tabel 4.1: Concentratiefactoren voor radionucliden in 
zoetwatervis 1) 

Radio-
nuclide 

Concentrat ie-
factor 
m3/kg 

Radi o-
nuclide 

Concentrat ie-
factor 
m3/kg 

> 
l"c 

" s 3) 

51Cr 

1E-3 2) 
5 
1E1 
1 
4E-2 
2E-2 

" i- 1311 

2 0 1T1 5) 

1E-1 
1E-1 
3E-2 
3E-1 
1 
1 

1) Deels gewijzigd naar Thompson (1972) [1] 
2) 1E-3 = 1.10-3 

3) Een factor 10 lager dan in Thompson (1972) op grond van 
een hogere fosfaatconcentratie in het water en de korte 
fysische halveringstijd van 3 2P. 

4) Geen gegevens in Thompson (1972). 
5) Een factor 10 lager dan de door Thompson gegeven 

gegiste waarde; dit op grond van de zeer korte 
halveringstijd van 2 0 1T1. 
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Tabel.4.2: Maximale individuele jaanloses als gevolg vön de consumptie van zoetwatervis uit het Markermeer en collec
tieve jaardoses als gevolg van die consumptie en de consumptie van eieren, kippe- en varkensvlees van dieren 
die gevoerd zijn met vismeel afkoms'.ig van zoetwatervis afkomstig uit het Markenneer 

a) Voor een jaarlijkse consumptie van 13 kg vis afkomstig uit het Markermeer 
b) Collectieve jaarconsumptie van 1,4 x 108 kg "schone" vis en 0,75 x 106 kq 
c) 9.5E-13 * 9,5x10-™ 

Radio Voor deze blootstellingsweg relevante 1 totale Voor deze 1 jlootstellinq relevante totale jaarlozing 
.0 Bq van het mengsel "laboratoria* en nuclide jaarlozinq 

2,5 x 10 1 0 
van 4,4 x 10 Bq (laborator ia) en Fractie van 4,4 x ] 

jlootstellinq relevante totale jaarlozing 
.0 Bq van het mengsel "laboratoria* en jaarlozinq 

2,5 x 10 1 0 (patiënten) van elk radionuclide van elk 2,5 x 10 1 0 voor het mengsel "patiënten" 
radio 
nuclide Individuele Collectieve 
radio 
nuclide Individuele Collectieve 

visconsumptie a) visconsumptie b > in het 
mengsel 

visconsumptie a) visconsumptie b) 

C m V 

m 

Cm Cv Indivi mm s Collec Indivi X van Collec % van 

duele tieve duele totale tieve totale 
jaar jaar jaar jaar jaar jaar
dosis dosis 

man- fn 
dosis dosis dosis 

man-
dosis 

Bq/m3 Bq/kg Sv Bq/m3 Bq/kg sievert n Sv sievert 

LABORATORIA 

4,4 E-3 
0 

9,5 E-13 3.4 3.4E-3 3.2E-8 0,17 1.6E-13 5.4E-9 3H 4,4 E-3 
0 

9,5 E-13 3.4 3.4E-3 3.2E-8 0,17 1.6E-13 5.4E-9 

" c 2,2 E+l 2,9 E- 7 3,7 1.8E+1 1.0E-2 0,01 2.9E-09 0,7 1.0E-4 18,2 
3 2p 4,4 E+l 1,6 E- 6 1.2E-1 1.2 1.7E-3 0,26 3.7E-07 97,2 4.5E-4 77,9 

llS 4,4 1,4 E- 8 6,4E-1 6.4E-1 9.1E-5 0,14 2,OE-09 0,5 1.3E-5 2.2 
Ï.Ca 1,8 E-l 1,9 E- 9 1.0 4.2E-2 2.0E-5 0,06 1.1E-10 0,03 1.2E-6 0.2 
5,Cr 8,8 E-2 5,7 E-ll 2.3E-1 4,6E-3 l,3E-7 0,04 2.3E-12 0,01 5,2E-9 -

Vfe 4,4 E-l 9,5 E- 9 3.7E-1 3.7E-2 3,5E-5 0,06 5,7E-10 0.1 2.1E-6 0.4 
MHi 4,4 E-l 5,7 E-10 3,6 3.6E-1 2.1E-5 0,02 1.1E-11 0,003 4,lE-7 0,1 
125 • 1,3 E-l 1,7 E- 8 4.5E-1 1.3E-2 7.6E-5 0,03 5.1E-10 0,1 2.6E-6 0.4 
131j 1,3 E-l 2,1 E- 8 7.1E-2 2.1E-3 l,5E-5 0,21 4.5E-09 1,2 3.2E-6 0,6 

TOTAAL LABORATORIA 3.8E-7 100 5.7E-4 100 

PATIENT [N 

7.5 l,6E-8 1.6E-1 4.9E-2 4,7E-6 0,61 9.9E-9 21,8 2.9E-6 12,5 , > 2,5E+1 7.5 l,6E-8 1.6E-1 4.9E-2 4,7E-6 0,61 9.9E-9 21,8 2.9E-6 12,5 
U 1 l n 2.5E+1 2.5E+1 8.1E-8 1.4E-1 1.4E-1 2,0E-5 0,03 2,4E-9 5,4 5.9E-7 2.6 
131, 2.5EU 7,5E-1 1.2E-7 4.0E-1 1.2E-2 8.6E-5 0,20 2.4E-8 53,7 ,7E-5 75,0 
2 0 i T 1 2.5E+1 2,5E+1 5.4E-8 1.5E-1 1.5E-1 l,4E-5 0,16 8.7E-9 19,1 2.3E-6 10,0 

TOTAAL PATIËNTEN 4.5E-8 100 2.3E-5 100 

vismeel uit het IJsselmeer 



Tabe 1 4.3: Maximale individuele doses als gevolg van het 
de pluimvee- en varkenshouderij 

o 
CM 
CM 

Radio-
nuclide 

Voor de 
jaarlozing 
2,5 x 1010 

»e blootstellingsweg relevante totale 
ing van 4,4 x 10 Bq (laboratoria) en 

(pattenten) van elk radionuclide 

Consumptie
van eieren 

Consumptie 
van kippe-
vlees 

Consumptie 
van varkens
vlees 

LABORATORIA 
3 

32f 
35, 

"•B 
51 
59 
6 3 
125 
131i 

H 

Ca 
Cr 
Fe 
Ni 

4.1E-13 
1.3E- 7 
2.2E- 8 
1.2E- 9 
2.6E-10 
1.7E-12 
4.5E-10 
2.6E-10 
9.5E-10 
1.9E-10 

TOTAAL LABORATORIA 

PATIENTEM 
67 
111 
1 3 1 i 

201 

Ga 
In 

Tl 

6.0E-11 
2.6E-10 
1,1E- 9 
1.8E-10 

TOTAAL PATIËNTEN 

jaardoses in Sv 

1.8E-13 
5.9E- 8 
9,8E- 9 
5.2E-10 
1.1E-10 
7,5E-13 
2.0E-10 
1.2E-10 
4.2E-10 
8,5E-11 

2.7E-11 
1.1E-10 
4,9E-10 
8.0E-11 

1.1E-12 
3,6E- 7 
6.0E- 8 
3.2E- 9 
7.0E-10 
4.6E-12 
1.2E- 9 
7.2E-10 
2.6E- 9 
5.3E-10 

Totaal 
eieren, 
kippe- en 
varkens
vlees 

1.7E-12 
5,5E- 7 
9,2E- 8 
4,9E- 9 
1,1E- 9 
7.1E-12 
1.9E- 9 
1.1E- 9 
4.0E- 9 
8,1E-10 

2.5E-10 
l,lE-09 
4.6E- 9 
7.6E-10 

* 4.1E-13 = 4,1x10-.1*3 

gebruik van vismeel afkomstig van zoetwatervis in het Markermeer in 

Fractie 
van elk 
radio
nuclide 
in het 
mengsel 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

0,61 
0,03 
0,20 
0,16 

Voor deze blootstelling relevante totale jaarlozing 
van 4,4 x 109 Bq van het mengsel "laboratoria" en 
2,5 x 10 voor het mengsel "patiënten" 

Consumptie 
van eieren 

Consumptie 
van kippe-
vlees 

Consumptie Totaal X van 
van varkens eieren totale 
vlees kippe- indivi

varkens- duele 
vlees jaardoses 

jaardoses in Sv 

7,0E-14 
1.3E- 9 
5.7E- 9 
1.6E-10 
1.5E-11 
6.7E-14 
2.7E-11 
5,3E-12 
2.8E-11 
4.0E-11 

7.3E- 9 

3.6E-11 
7.7E-12 
2.2E-10 
2.9E-11 

2.9E-10 

3.1E-14 
5.9E-10 
2.5E- 9 
7.3E-11 
6.8E-12 
3.0E-14 
1.2E-11 
2.3E-12 
1.3E-11 
1,8E-11 

3,2E- 9 

1.6E-11 
3.4E-12 
9.8E-11 
1.3E-11 

1.3E-10 

1,9E-13 
3,6E- 9 
1.6E- 8 
4.5E-10 
4.2E-11 
1.8E-13 
7.4E-11 
1,4E-11 
7.8E-11 
1.1E-10 

2,0E- 8 

1,0E-10 
2.1E-11 
6.0E-10 
8.0E-11 

8,0E-10 

2,9E-13 
5.5E- 9 
2.4E- 8 
6.8E-10 
6,4E-11 
2.8E-12 
1.1E-10 
2,2E-11 
1,2E-10 
1.7E-10 

3,IE- 8 

1,5E-10 
3.2E-11 
9,2E-10 
1.2E-10 

Ï.2E-9" 

18,0 
78,1 
2,2 
0,2 

0,4 
0,1 
0,4 
0,6 

100, 

12,4 
2,6 
74,9 
10,0 

100 



Tabel 4.4: Collectieve doses ten gevolge van het eten van zoetwatervfs uit het Usselroeer -in engere zin - en ten qevolqe van 
het eten van eieren, klppe- en varkensvlees van dieren die gevoerd zijn met vismeel afkomstig van zoetwatervis uit 
het IJsselmeer en het Markermeer 

LABUHATt urnr* 

Radio
nuclide 

Voor deze 
jaarloziog van 2,5 x 1 
4,0 x 1010 (pattenten) 

blootstellingsweg relevante totale 
10 Bq (laboratoria) en 
van elk radionuclide 

Concentratie 
in het water 

Bq/m3 

3 

i2t 
3 5c 
••5 

S) 
59, 
6 3 
125, 
1-31 

H 

Ca 
Cr 
Fe 
Ni 

2,0E-1* 
2.0E-1 
2.3E-2 
8.8E-2 
1.2E-1 
4.0E-2 
5.9E-2 
2.0E-1 
6.8E-2 
1.4E-2 

TOTAAL LABORATORIA 

PATIËNTEN 
67, 
111 
131 
201 

Ga 
In 
I 
Tl 

9.2E-2 
7.8E-2 
2.2E-1 
8.5E-2 

TOTAAL PATIËNTEN 

Concentratie 
in vis 

Bq/kg 

2.0E-4 
1.0 
2.3E-1 
8.8E-2 
4.8E-3 
8.0E-4 
5.9E-3 
2.0E-? 
2.1E-3 
4.1E-4 

2.8E-2 
7.8E-2 
6.6E-3 
8.5E-2 

Collectieve 
jaardosis 

mans levert 

5.2E-9 
1.6E-3 
9.0E-4 
3.5E-5 
6,4E-6 
6.4E-8 
1.6E-5 
3.2E-6 
3.3E-5 
8.3E-6 

7.4E-6 
3.1E-5 
l,3E-4 
2.3E-5 

Fractie van 
elk radionu
clide in hei. 
mengsel 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

0,61 
0,03 
0,20 
0,16 

Voor deze blootstelling relevante totale jaarlozing 
van 2,5 x 109 Bq van het mengsel "laboratoria" en 
4,0 x 10 voor het mengsel "patiënten* 

Collectieve 
jaardos is 

mans levert 

8.9E-10 
1.6E- 5 
2,4E- 4 
4,9E- 6 
3.8E- 7 
2.8E- 9 
9.4E- 7 
6.4E- 8 
9.9E- 7 
1,7*- 6 

2.6E- 4 

4.5E-6 
9.4E-7 
2.6E-5 
3.6E-6 

3.5E-7 

% van de totale 
collectieve 

jaardosis 

6,1 
90,4 
1,9 
0,1 

0,4 
0,02 
0,4 
0,7 

100 

12,8 
2.6 
74,4 
10,2 

100 

* 2,0 E-l - 2.0X10"1. 
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APPENDIX A 

BIJLAGE 5 

5 ZEEVIS, SCHAAL- EN SCHELPDIEREN 

5.1 Inl^djng 

De radionucliden die door laboratoria en ontslagen patiën

ten worden geloosd, worden uiteindelijk afgevoerd naar 

zee. De weg waarlangs een geloosd radionuclide opgelost in 

water, de zee bereikt wordt bepaald door de plaats van lo

zing. Deze plaats van lozing bepaalt tevens de gemiddelde 

transporttijd naar zee. Belangrijke verlenging van de 

transporttijd kan optreden wanneer een radionuclide is ge

adsorbeerd of geadsorbeerd is geweest aan zuiveringsslib 

dat voor bemesting wordt qebruiLt, of aan rivierslib dat 

langzamer dan het water naar zee wordt getransporteerd. Ook 

kan een belangrijke vertraging optreden wanneer radionucli-

den in een al dan niet opgeloste vorm voorkomen in water 

dat in de land- en tuinbouw voor beregening of bij de 

drinkwaterbereiding voor duininfiltratie wordt gebruikt en 

daarna in zee terecht komt. 

Een realistische en gedetailleerde beschrijving van de ver

schillende transportwegen naar zee is voor de verschillende 

radionucliden die op een groot aantal plaatsen worden ge

loosd niet mogelijk. Wel kan door het gebruik van een sterk 

vereenvoudigd model worden geschat, wat de maximale aktivi-

teit is, die de zee bereikt. Daaruit kunnen de bovengrenzen 

worden afgeleid voor de collectieve en individuele jaardo-

ses, als gevolg van de consumptie van mariene organismen. 
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5.2 Het model 

5.2.1 Lozingen 

De gegevens over de in beschouwinq te nemen lozinaen zijn 

ontleend aan hoofdstuk A 2 pag 87 en volgende. 

Uit deze gegevens blijkt dat de afvoer naar zee kan worden 

gedacht plaats te hebben langs een beperkt aantal weqen. 

fr zijn directe lozingen op de Waddenzee alsmede indirecte 

lozingen via de spuisluizen van de Afsluitdijk. Laatstae-

noemde lozingen komen dus vanuit het IJsselmeer - in enaere 

zin -, te weten het gedeelte ten Noorden van de dijk 

Enkhuizen-lelystad. Zuidelijker zijn er lozinaen direct 

vanuit het Noordzeekanaal en indirect vanuit het 

Markermeer. Tot de lozingen vanuit het Noordzeekanaal wor

den eenvoudigheidshalve ook alle andere lozingen in 

Noord-Holland op de Noordzee gerekend. In het Zuidelijk ge

deelte van ons land zijn er lozingen via de deltarivieren, 

die eenvoudigheidshalve worden gedacht te zijn geconcen

treerd ter hoogte van het Haringvliet. Van deze lozinqen 

wordt verondersteld, dat zij na met een gemiddelde trans

porttijd van 10 dagen vanaf het feitelijke lozingspunt de 

monding van het Haringvliet hebben bereikt. 

Naast al deze lozingen van laboratoria en patiënten loost 

ook het ECN direct op de Noordzee. 
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In tabel 5.1 wordt een vereenvoudigd overzicht gegeven van 

de verschillende lozinaen in zee: 

laboratoria pat iënten ECN vertra-
oinostijd 

bekken 

Waddenzee, direct 

Waddenzee, van; 
uit het IJssel-
meer 

Noordzeekanaal, 
direct 

Noordzeekanaal, 
vanuit het 
Markermeer 

Haringvliet 

ECN, direct 

2,0 109 

2,5 109 

3,4 109 

4,4 109 

29,5 109 

1,1 10 1 0 

4,0 10 1 0 

2,3 10 1 0 

2,5 10 1 0 

8,5 10 1 0 

1,7 1 0 U 

160 d. 

600 d. 

10 d. 

menq-

meng-

door-
stroom 

Totaal 41,8 109 18,4 10 1 0 1,7 1 0 u 

De indirect op de Noordzee vanuit het Noordzeekanaal oe-

loosde activiteit kan als volgt nader worden omschreven. 

Bij een lozing op het Markermeer van A Bo/a*, zal de acti

viteit die vanuit het Markermeer wordt geloosd in zee 

A/(1+600LX) bedragen. 

Vanuit het Noordzeekanaal wordt dan in totaal in zee ge

loosd: 

3,4 10 9 + 4'4 1 0 Bq/a (laboratoria) 
1 + 600 X 

en 

2,3 1 0 1 0 + 2.'5 1 Q l ° Bq/a (patiënten) 
1 + 600 X 

* zie ook 4.2,2.4 op pag 210 
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Op overeenkomstige wijze geven de volgende formuleringen 

weer de èktiviteit die jaarlijks op de Waddenzee wordt ge

loosd: 

2,0 10 9 + _2*5 1 0 Bq/a (laboratoria) 
1 + 160 X 

1,1 1 0 1 0 + _ 4 » 0 1 0 Bq/a (patiënten) 
1 • 160 X 

5.2.2 Zeegebieden 

Het zeegebied, waarin de geloosde radionucliden uiteinde

lijk terecht komen kan als volgt worden ingedeeld. 

a. Een kuststroom van 40 km breed ^n 20 m diep, die zich 

vanaf het Haringvliet 200 km naar het Noorden uit

strekt. Het volume gerekend over de gehele lengte be

draagt 1,6 1 0 1 1 m 3, terwijl het debiet 1,5 1 0 1 2 m3/a is. 

De gemiddelde verblijfstijd in de als doorstroombekken 

te beschouwen kuststroom (V/Q) bedraagt 28 dagen vanaf 

het Haringvliet tot aan Den Helder en 39 dagen tot aan 

de Duits-Deense Bocht. Voor het Noordzeekanaal en de 

ECN-pijpleiding wordt de gemiddelde verblijfstijd ge

steld op respectievelijk 9 en 5 dagen tot Oen Helder, 20 

en 15 dagen tot de Bocht. 

b. Oe Duits-Deense Bocht, waarin de bovengenoemde kust

stroom uitmondt wordt beschouwd als een mengbekken met 

een volume van 3 1 0 i 2 m 3. De gemiddelde verblijfstijd 

bedraagt 2 jaar, 

c. De Waddenzee, waarvan door de getijdenbeweging tweemaal 

per etmaal (2,42 10 9 m 3) water wordt vermengd met water 
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dat voor 83% (2,0 10 9 m 3) afkomstig is van de kuststroom 
en voor 17% (0,42 m 3) uit de Duits- Deense Bocht. Het 
debiet van de Waddenzee kan worden gesteld op 365 x 2 x 
2,42 10* = 1,77 1 0 1 2 m 3/a. 

5.2.3 Concentraties van de radionucliden in het water 

5.2.3.1 Concentraties in de kuststroom 

Bij een jaarlijkse lozing van A^ Bq vanuit het 
Haringvliet in de kuststroom met een debiet van Q m 3/a be
draagt de concentratie in de kuststroom ter hoogte van het 
Haringvliet: AH/Q Bq/m3. 

De concentratieverdeling in de kuststroom wordt, gemeten 
naar transporttijden tot het te beschouwen punt, gegeven 
door: 

i L x e 4 t (5.1) 
Q 

De concentratie ter hoogte van het Noordzeekanaal (19 dagen 
ten Noorden van het Haringvliet) bedraagt: 

! ü _ x e - 1 9 K + J Ü I (5.2) 

wanneer de jaarlijkse lozing vanuit het Noordzeekanaal 
wordt gegeven door b\\z-
Op overeenkomstige wijze bedraagt de concentratie ter hoog
te van Den Helder (9 dagen ten Noorden van het NZ-kanaal): 

i l L _ x e " 2 8 X x J ï * l x e ' ^ B q / m 3 (5.3) 
Q Q 

De concentratie ter hoogte van Den Helder ten gevolge van 
de lozingen A£ van het ECN bedragen op dezelfde wijze: 

AE „ . -5\ Bq/m3 (5.4) 
"TT 
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Om de maximale concentratie aan het einde van de kuststroom 

te bepalen moeten de drie laatstgenoemde exponenten worden 

vervangen door respectievelijk 39x, 20x en 16x. 

Uitgaande van de veronderstelling dat de vangst van mariene 

organismen gelijkmatig over de kuststroom is verdeeld, wor

den de collectieve doses van de lozingen in de kuststroom 

bepaald door de gemiddelde concentratie tussen het Haring

vliet en de Duits-Deense Bocht, waartussen de transporttijd 

39 dagen bedraagt: 

f . AH 1 „ }9__xt ^ - ANZ 
k Q 

x ~ x f e" x t dt • 
39 o 

. x L x ?°e"Xtdt Bq/m3 (5.5) 
Q 39 0 

Voor het ECN is een zelfde formule op te stellen met Af 

en een integraal tussen 0 en 16 dagen, hetgeen resulteert 

in: 

De oplossing is: 

A H _ X J-e^I\ 
Q 39X 

ANZ , l-e" 2 0 X
 Rfl/m3 

39X 
(5.6) 

Hierbij dient nog te worden opgeteld de bijdrage die voort

vloeit uit de lozingen in de Waddenzee. Doordat 83% van de 

toe- en afvoer van water in en uit de Waddenzee afkomstig 

is uit de kuststroom, kan ervan worden uitgegaan dat de lo

zingen op de Waddenzee met een te verwaarlozen extra ver

tragingstijd voor 83% in de kuststroom terecht komen. De 

berekening gaat volgens dezelfde principes als hierboven 

uiteengezet, met dien verstande dat de integraal genomen 

moet worden tussen 0 en 11 dagen, te weten de transporttijd 

van Den Helder naar de Duit-Deense Bocht. 
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5.2.3.2 Concentraties in de Duits-Deense Bocht 

In de vorige paragraaf is uiteengezet welke concentraties 
maximaal aanwezig kunnen zijn aan het einde van de kust
stroom en het begin van de Bocht. Door vermenigvuldiging 
met het debiet van de kuststroom zijn ook de activiteiten 
bekend. 

Analoog aan vergelijking (1.8) uit bijlage 1 (Drinkwater) 

wordt de gemiddelde concentratie in het mengbekker. van de 
Bocht gegeven door: 

p 

C. = ° M , J i Bq/m3 (5.7) 
1 + U„ Q + «"„ 

waarin: 
Co = concentratie aan het einde van de kuststroom, met 

inbegrip van de bijdrage van de Waddenzee via de 
kuststroom. 

A„ - de activiteit die de Bocht bereikt, 
t = de gemiddelde verblijfstijd van het water in de 

Bocht, V/Q '- 730 dagen. 

Q • het debiet van de kuststroom te weten 1,5 1 0 1 2 m 3/a. 

5.2.3.3 Concentraties in de Waddenzee 

Voor de bepaling van de concentratie van radionucliden in 
de Westelijke Waddenzee zijn eerst de lozingen Ay op de 
Waddenzee zelf van belang. Deze worden opgenomen in een de
biet van 1,77 1 0 1 2 m 3/a (zie 5.2.2.c), zodat de cncentra-
tie wordt: 

CW, - Aw / 1,77 1 0 1 2 Bq/a 

(5.8) 
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Daarenboven moet bij de schatting van de concentraties re

kening worden gehouden met het feit dat van het totale vo

lume dat bij vloed de Westelijke Waddenzee binnenstroomt, 

2,0 10 m afkomstig is van het kustwater ten Noorden van 

Den Helder. De resterende 0,42 1 0 9 m 3/a is afkomstig uit 

de Duits-Deense Bocht. Voor de bepaling van de concentratie 

in de Waddenzee is, voor zover het de kuststroom betreft, 

gerekend met de gemiddelde concentratie tussen Den Helder 

en de Duits-Deense Bocht. 

De gemiddelde concentratie in de Waddenzee wordt nu gegeven 

door de volgende uitdrukking: 

83 
Q 

-28X^ ANZ -9? l 1-e -11^, 

Q 11X 
-+0,17 

AHva-39X+
 ANZ -20X __-xe +1. • - xe 

Q Q 
. 1 + Aw 
1+730X 1,77 10 1 2 

5.2.4 Concentratie in mariene organismen 

(5.9) 

De verhouding tussen de concentratie van een nuclide (sta

biel of radioactief) in mariene organismen en die van het 

zeewater wordt aangeduid met de concentratiefactor (CF). In 

tabel 5.2. zijn waarden voor concentratiefactoren gegeven. 

Ze zijn afgeleid uit het voorkomen van de stabiele isotopen 

van de elementen in mariene organismen en in zeewater en 

kunnen daarom worden beschouwd als concentratiefactoren die 

op den duur in een evenwichtssituatie kunnen worden be

reikt. De te verwachten concentratie van een radionuclide 

in een organisme (C 0) wordt bij een bepaalde constante 

concentratie in het water (Cy) gegeven door: 

C, = C., x CF o W (5.10) 

waarin: 
co = de concentratie in het organisme (Bq/kg) 
CW = de concentratie in het water (Bq/m 3) 

CF * de concentratiefactor (m 3/kg) 
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Tabel 5.2: Concentratiefactoren voor radionucliden in 

mariene organismen Cl] 

R a d i o n u c l i d e 
C o n c e n t r a t i e f a c t o r ( m 3 / k g ) 

R a d i o n u c l i d e 
z e e v i s s c h a a l - en s c h e l p d i e r e n 

3H 

3 2 p 

35c-

* 5 C a 
5 1 C r 
5 9 F e 
6 3 N i 
? > 
" M o 

1 2 5 j 

1 3 1 j 
6 76a i n I n 

2 0 i T 1 

1E-3 * ) 
5 

1 E 1 
4 E-3 
1 E-2 
1 E-1 

1 
1 E-1 
1 E-1 
1 E-2 
1 E-2 
1 E-2 
1 E-1 
3 E-2 
1 E 1 

1 E-3 
5 

3 E 1 
4 E-3 
2 E-2 

2 
2 E + 1 
5 E-1 

1 
1 

1 E-1 
1 E-1 
1 E-1 
1 E-1 
1 E 1 

*) 1 E-3 - 1 . 10- 3 
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Voor kortlevende radionucliden leidt de toepassing van for

mule 5.10 voor de concentratiefactoren als genoemd in tabel 

5.2 tot overschatting van de evenwichtsconcentraties van 

die radionucliden in de organismen. De mate van overschat

ting wordt bepaald door de verhouding tussen de biologische 

halveringstijd van het element en de fysische halverings

tijd van het radioactieve isotoop van het element. Hoewel 

er geen gegevens zijn over de biologische halveringstijden 

van elementen gallium, indium en thallium in mariene orga

nismen, is het waarschijnlijk dat vooral bij de kortlevende 

radionucl iden 6 7 G a , l u I n en 2 0 1 T 1 de toepassing van de 

concentratiefactoren voor de stabiele elementen leidt tot 

aanmerkelijke overschatting van de concentraties van deze 

radionucliden in mariene organismen. 

5.2.5 Collectieve opname en collectieve dosis 

Volgens de gegevens uit [1], wordt jaarlijks circa 64 000 

ton vis gevangen in de kuststroom en in de Duits-Oeense 

Bocht. Het eetbare deel daarvan wordt gesteld op 60% 

(38 400 ton). Daarvan is driekwart (28 800 ton) afkomstig 

uit de Duits-Deense Bocht en éénkwart (9 600 ton) uit de 

kuststroom, die vanaf de Westerscheldemonding 240 km noord

waarts stroomt. Het uit de kuststroom vanaf het Haringvliet 

afkomstige deel van de vangst wordt gesteld op (200/240) x 

9 600 = 8 000 ton. 

Ook schaal- en schelpdieren worden in Nederland geconsu

meerd. Van de 10 000 tön die jaarlijkst vanuit de Neder

landse kustwateren wordt aangevoerd, is 70* afkomstig uit 

de Waddenzee, Het eetbare deel daarvan wordt gesteld op 

60%; dit is circa 4000 ton/a. Gezien de gegevens uit de Ne

derlandse voedincismiddelentabel is genoemde 60% als eetbare 

fraktie een maximum, waar de werkelijke waarde zeker onder 

ligt. 

Hoewel zeker niet alle in Nederland voor menselijke con

sumptie aangevoerde Noordzeevis en schaal- en schelpdieren 
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in Nederland worden geconsumeerd, wordt hiermee bij de do

sisschatting geen rekening gehouden. 

De collectieve opname van een radionuclide via de consump

tie van mariene organismen uit zeewater met een concentra

tie van het radionuclide Cw wordt gegeven door: 

Collectieve opname = C w x CF x D v (5 

waari n: 

CF = concentratiefactor voor het radionuclide in het marie

ne voedsel (vis of schaal- en schelpdieren); 

C = de gemiddelde concentratie van het radionuclide in w 3 

zeewater; 

D = de collectieve jaarlijkse consumptie van het mariene 
v voedsel. 

De collectieve jaardosis als gevolg van de consumptie van 

marien voedsel wordt nu gegeven door: 

Collectieve jaardosis - C w x CF x D v x 0.05/ALI man- ( 

s ievert 

waarin: 

ALI = Annual Limit on Intake, (zie hoofdstuk 2 ) . 

5.2.6 Maximale individuele opname van radionueliden met 

marien voedsel 

Voor de schatting van de maximale individuele opname van 

radioneuliden wordt verondersteld dat de gemiddelde con

sumptie van zeevis door een (hypothetische) kritieke groep 

100 g/d, ofwel 36 kg/a bedraagt. Tevens wordt verondersteld 

dat de jaarlijks geconsumeerde hoeveelheid vis geheel af

komstig is uit het zeegebied waar de hoogste concentraties 

van geloosde radioneuliden kunnen worden verwacht, te we

ten: de kuststroom dichtbij het Haringvliet, dichtbij het 
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Noordzeekanaal, respectievelijk de directe omgeving van de 

ECN-pijpleiding. 

Op overeenkomstige wijze wordt de maximale individuele op

name van radionucliden via de consumptie van schaal- er 

schelpdieren geschat. Daarbij wordt verondersteld dat de 

gemiddelde jaarlijkse consumptie van een hypothetische kri

tieke groep 15 kg bedraagt. Tevens wordt verondersteld dat 

deze jaarlijks geconsumeerde hoeveelheid afkomstig is uit 

het zeewater met de hoogste berekende concentratie van ge

loosde radionucliden. 

De maximale individuele jaardosis volgt uit het bovenstaan

de analoog aan de in (5.12) gegeven collectieve jaardosis. 

5.3 yjtkomsten_yan_de -dosjsschattjngen 

De uitkomsten van de schattingen van de collectieve doses 

zijn gegeven in de tabellen 5.3. tot en met 5.6. De doses 

zijn berekend voor de totale jaarlozingen van elk radionu

clide afzonderlijk (kolommen 2, 3 en 4) en voor de totale 

jaarlozing van de mengsels (kolommen 6 en 7 ) , waarvan de 

fracties van de afzonderlijke nucliden in kolom 5 zijn ge

geven. 

5.3.1 Consumptie van zeevis, schaal- en schelpdieren en 

collectieve dosis 

5.3.1.1 Consumptie van zeevis uit de kuststroom 

Uit kolom 4 van tabel 5.3 blijkt dat, wanneer van elk ra-

dionculide jaarlijks een hoeveelheid zou worden geloosd die 

overeenkomt met de totale jaarlozing van het mengsel, 3 2 P 

de hoogste collectieve jaardosis zou geven bij het mengsel 

van de laboratoria, 2 0 1 T 1 bij het mengsel van patiënten en 
1HC bij het door de ECN-pijpleiding geloosde mengsel. 

De totale jaardosis als gevolg van de lozing van het meng

sel afkomstig van laboratoria bedraagt 3,6 10"1* mansie-

vert, de belangrijkste bijdrage komt van 3 2 P ( 9 4 % ) . Voor 

het mengsel afkomstig van ontslagen patiënten bedraagt de 
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berekende collectieve jaardosis 9,2 10" 6 mansievert, vrij

wel geheel afkomstig van 2 0 1 T 1 en 1 3 1 I . De totale jaardosis 

ten gevolge van de lozingen via de ECN-pijpleiding wordt 

geschat op 3,3 10" 6 mansievert, waaraan 1<*C en 7 5 S e vrijwel 

gelijke bijdrage A v e r e n . 

5.3.1.2 Consumptie van zeevis uit de Duits-Deense Bocht 

Kolom 4 van tabel 5.4. laat zien dat bij lozing van gelijke 

hoeveelheden (totale jaarlozing) van elk der radionucliden 
ll*C de hoogste collectieve jaardosis geeft bij de radionu-

cliden uit het mengsel afkomstig van laboratoria, Tl en 
1 3 1 I bij het mengsel van ontslagen patiënten en lJ+C bij het 

mengsel dat door de ECN-pijpleidinq wordt geloosd. 

De totale collectieve jaardosis als gevolg van de lozing 

van het mengsel van laboratoria bedraagt 6,2 1 0 " 5 mansie

vert en de belangrijkste bijdragen komen van l u C (64%) en 

P (30%). Voor het mengsel afkomstig van ontslagen patiën

ten bedraagt de totale collectieve jaardosis 1,9 1 0 " 7 man

sievert, welke dosis vrijwel geheel afkomstiq is van gelij

kelijk 2 0 1 T 1 en 1 3 1 I . De totale collectieve jaardosis voor 

het door de ECN-pijpleiding geloosde mengsel bedraagt 1,6 

10" 5 mansievert en de belangrijkste bijdragen komen van U C 

(83%) en 7 5Se (16%). 

5.1.3.3 Consumptie van schaal- en schelpdieren 

De tabellen 5.5 en 5.6 geven op overeenkomstige wijze de 

collectieve jaardosis voor de consumptie van schaal- en 

schelpdieren, respectievelijk afkomstig gedacht uit de Wad

denzee en de kuststroom. 

Voor het mengsel van laboratoria qeeft tabel 5.5 voor de 

Waddenzee een ongeveer 50% hogere uitkomst dan tabel 5.6 

voor de kuststroom. 

Kolom 4 laat zien dat bij lozing van gelijke hoeveelheden 

van elk radionuclide (totale jaarlozing) de bijdragen van 
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5 9 P e , 3 2P en ll*C gelijk het hooqst zijn. Bij de schatting 

van de totale jaardosis ten qevolge van de jaarlozinq van 

het mengsel is de uitkomst 7,5 10_1* mansievert, waarbij de 

bijdragen van 3 2P (ca 80%) en 5 9 F e (20%) het hoogste zijn. 

Voor de lozing van ontslagen patiënten blijkt uit kolom 4 

van de tabellen 5.5 en 5.6 dat bij de lozing van gelijke 

hoeveelheden van elk der radionucliden de bijdragen van 
1 3 1 I en 2 0 1 T 1 de hoogste zijn. Bij de lozing van het meng

sel afkomstig van de ECN-pijpleidina wordt die rol overge

nomen door ll*C. De schatting van de jaardosis ten gevolqe 

van de lozing van het mengsel afkomstig van ontslaoen pa-

tienten geeft een collectieve dosis van 2,9 1 0 ~ 5 mansie-

vert, welke dosis vrijwel geheel wordt veroorzaakt door 
1 3 1 I en 2 0 1 T 1 . Bij de lozing van het menasel via de ECN-

pijpleiding is de berekende collectieve jaardosis 2,5 1 0 ~ 5 

mansievert, welke vrijwel geheel wordt veroorzaakt door 
7 5 S e (ca 8 0 % ) . 

5.3.1.4 Samenvatting van de collectieve doses 

De schattingen van de collectieve jaardoses zijn samenqevat 

in tabel 5.7. De lozingen door radionuclidenlaboratoria le

veren via de verschillende blootstel1ingswegen een totale 

collectieve jaardosis van 1,2 1 0 " 3 mansievert. De belang

rijkste bijdragen komen van de consumptie van marien voed

sel uit de kuststroom en de Waddenzee. De collectieve jaar

doses als gevolg van de lozingen door ontslaoen patiënten 

en door de ECN-pijpleiding zijn meer dan een factor 20 la

ger dan bovengenoemde jaardosis ten aevolge van de lozinqen 

door radionuclidenlaboratoria. 

5.3.2 Maximale individuele doses 

In tabel 5.8 zijn de resultaten gegeven van de schattinqen 

van de maximale individuele jaardoses. De jaardoses hebben 

betrekking op de consumptie van zeevis, schaal- en schelp-



- 237 -

dieren en van zeevis plus schaal- en schelpdieren voor drie 

plaatsen in het Nederlandse kustgebied waar de hoogste do

ses zijn te verwachten, te weten ter hoogte van het Haring

vliet, ter hoogte van het Noordzeekanaal en ter hoogte van 

de uitmonding van de ECN-pijpleiding. Op de eerste twee 

plaatsen is de maximale individuel dosis ten gevolge van de 

lozingen door laboratoria en ontslagen patiënten uitgere

kend, op de laatstgenoemde plaats de dosis ten gevolge van 

de lozingen via de ECN-pijpleiding. 

De kolommen 2 tot en met 5 geven de maximale individuele 

dosis voor de lozing ter omvang van de totale lozing per 

radionuclide. Voor de nucliden behorende tot het menqsel 

dat wordt geloosd door laboratoria wordt de grootste jaar-
3 O 1 IA 

dosis geleverd door P, met iets lagere waarden voor C 

en 5 9 F e . Bij het mengsel afkomstig van ontslaqen patiënten 

zijn de jaardoses van 1 3 1 I en 2 0 1T1 het hoogst. De jaardo

sis ten gevolge van de lozing van het menqsel van de labo

ratoria ter hoogte van het Haringvliet is hoger (7,0 x 1 0 " 9 

Sv/a) dan ter hoogte van het Noordzeekanaal (4,4 x 10" 9 

Sv/a). Dit ondanks het feit dat voor vele nucliden de bij

drage ter hoogte van het Noordzeekanaal hoger is. De uit

komst wordt in overwegende mate bepaald door 3 2 P . 

De maximale individuele jaardosis ten gevolge van de lozing 

van het mengsel van ontslagen patiënten is ter hoogte van 

het Haringvliet lager dan ter hoogte van het Noordzeeka

naal, 1,9 x 1 0 - 1 0 respectievelijk 3,1 x 1 0 " 1 0 Sv/a. 

De maximale individuele dosis ten gevolge van de lozing van 

het mengsel via de TCN-pijpleiding wordt voornamelijk be

paald door 7 5 S e , 9 9 M o en lhC. De jaardosis kan worden ge

schat op 7,0 x 1 0 " 9 Sv/a. 

De uitkomsten van de mengsels afkomstig van radionucliden-

laboratoria en ontslagen patiënten kunnen worden qesommeerd 

tot maximale individuele jaardoses die vrijwel volledig 

worden bepaald door de bijdrage van de laboratoria. 



- 238 -

Tabel 5.3: Collectieve jaardoses als gevolg van de consumptie van zee-
vis uit de kuststroon 

Voor een jaarlijkse lozing Fractie 
van elk radionuclide gelijk van elk Voor jaarlijkse lo
aan de totale jaarlozing 
van het mengsel 

radio
nuclide 

zing van het mengsel 

ft ari i n - in het 
nucli Concen Concen Collec mengsel Collec- % van de 
de tratie tratie tieve teve totale 

in het in vis jaar f 
n 

jaar collec
water 
Bq/m3 

dosis II dosis tieve water 
Bq/m3 Bq/kg Hansie- Mansie- jaardosis 

vert vert 

LABORATORIA 

i!H 
2.3E-02* 2.3E-05 3.0E-09 0,17 5.2E-10 0,000 

1HC 

35P 

2,3E-02 1,2E-01 9.2E-04 0,01 9,2E-06 2.6 1HC 

35P 6.4E-03 6,4E-02 1.3E-03 0,26 3.3E-04 93,8 
3 5s 1.7E-02 7,OE-05 1.4E-07 0,14 2.0E-08 -
u5Ca 1.9E-02 l,9E-04 1.3E-06 0,06 7.8E-08 -

^ C r l,lE-02 1.1E-03 4.4E-07 0,04 1.8E-08 -

F e 1.4E-02 l,4E-02 1.9E-04 0,06 1.1E-05 3,2 

MH] 2.3E-02 2.3E-03 1.8E-06 0,02 3.7E-08 1 
125j 1.6E-02 l,6E-04 1.2E-05 0,03 3.7E-07 1,1 
1 3 1I 3.2E-03 3.2E-05 3.2E-06 0,21 6.8E-07 1,2 

TOTAAL LABORATOR] [A 3.6E-04 100 

PATIËNTEN 
67Ga 

i l l ^ ™ 

3,4E-03 3.4E-04 4.6E-07 0,61 2.8E-07 3 
mIn 2.7E-03 8,lE-05 1.6E-07 0,03 4.8E-09 -
131j 1.2E-02 l,2E-04 1.2E-05 0,20 2.5E-06 26,8 
201T1 3.0E-03 3.0E-02 4.0E-05 0,16 6,4E-06 70,2 

TOTAAL PATIËNTEN 9.2E-06 100 

ECN-PIJPLEIDING 

, 3" 

35S 

4.6E-02 4.6E-05 6.2E-09 0,94 5.8E-09 0,2 , 3" 

35S 
4.6E-02 2.3E-01 1.8E-03 0,00 1.5E-06 46,2 

, 3" 

35S 4.4E-02 1.7E-04 3.3E-07 0,01 4.2E-09 0,1 

, 3" 

35S 
4.5E-02 4,5E-04 3.0E-06 0,01 1.5E-08 0,5 

Ni 
Se 

" M o 
125. 

4.6E-02 4.6E-03 3,7E-06 0,00 9.7E-09 0,3 Ni 
Se 

" M o 
125. 

4.4E-02 4.4E-03 8.9E-05 0,02 1.6E-06 48,7 
Ni 
Se 

" M o 
125. 

1.1E-02 1.1E-04 1.1E-06 0,02 2,3E-08 0,7 

Ni 
Se 

" M o 
125. 4.2E-02 4.2E-04 3.4E-05 0,00 5.4E-08 1,7 
131I 2,5F. -02 2.5E-04 2.5E-05 0,00 5,6E-08 1,7 

TOTAAL ECN-PIJPLI •IDING 3.3E-06 100,0 

TOTAAL LABORATOR [A EN PATIËNTEN 3.6E-04 

TOTAAL LABORATOR IA, PATIËNTEN EN ECN--PIJPLEIDII YG 3,7E-04 

* 2,3 E-02 * 2,3 x 10"2 
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Tabel 5.4: Collectieve jaardoses via de consumptie van zeevis uit de 
Duits-Deense Bocht. Totale jaarlozingen door radionucliden
laborator ia 4.2.1010 Bq, door ontslagen pattenten 1.8.1011 

Bq en via ECN-pijpleiding 1,7.10u Bq 

Voor een jaarlijkse lozing Fractie 
van elk radionuclide gelijk van elk Voor jaarlijkse lo
aan de totale jaarlozing 
van het mengsel 

radio
nuclide 

zing van het mengsel 

Radio
nucli

in het 
mengsel 

Radio
nucli Concen Concen Collec

in het 
mengsel Collec % van de 

de tratie tratie tieve tieve totale 
in het in vis jaar f 

n 
jaar collec

water dosis n dosis tieve 
Bq/m3 Bq/kg Mans i e-

vert 
Mansie-
vert 

jaardosis 

LABORATORIA 

i ! H 2.5E-02* 2.5E-05 1.2E-08 0,17 2.0E-09 -
lHC 
32p 

2,8E-02 1.4E-01 4,0E-03 0,01 4.0E-05 64,4 lHC 
32p 10,0E-05 10.0E-04 7.2E-05 0,26 1.9E-05 30 

lHC 
32p 

2,6E-03 1.0E-05 7.5E-08 0,14 1.1E-08 -
Cfl 5.2E-03 5,2E-05 l,2E-06 0,06 7.5E-08 0,1 

iC r 4,5E-04 4.5E-05 6,4E-08 0,04 2.6E-09 -

H F e 1.1E-03 1.1E-03 5.2E-05 0,06 3.1E-06 5 
63Ni 2.7E-02 2,7E-03 7-9E-06 0,02 1.6E-07 0,3 

125j 1.5E-03 l,5E-05 4.3E-06 0,03 l,3E-07 0,2 
131j 2.3E-05 2.3E-07 8.3E-08 0,21 1.7E-08 

TOTAAL LABORATOR] [A 6.2E-05 100 

PATIËNTEN 
67Ga 1.5E-05 l,5E-06 7.1E-06 0,61 4.3E-09 2,2 

m I n 1.0E-05 3.1E-07 2.2E-07 0,03 6.7E-11 -
131I 
201T1 

1.3E-04 l,3E-06 4.7E-06 0,20 9.5E-08 49,2 131I 
201T1 l,2E-05 1.2E-04 5.8E-07 0,16 9.3E-08 48,6 

TOTAAL PATIËNTEN 1.9E-07 100 

ECN-PIJPLEI0IN6 

> 1,0E-01 1.0E-04 4.9E-08 0,940 4,6E-08 0,3 
U C 

1.C 

1.1E-01 5,7E-01 1.6E-02 0,001 l,3E-05 82,9 U C 

1.C l,5E-02 5,9E-05 4.3E-07 0,012 5,lE-09 -
*5Ca 2.6E-02 2,6E-04 6.3E-06 0,005 3.1E-08 0,2 
63Ni 1.1E-01 l,lE-02 3.2E-05 0,003 8.4E-08 0,5 
^ S e 2,OE-02 2.0E-03 1.4E-04 0,018 2.6E-06 15,8 

^ M ° 1JE-05 1.1E-07 4.1E-09 0,020 8.1E-11 -
125j 9,6E-03 9.6E-05 2,8E-05 0,002 4.4E-08 0,3 
1 3 1I 4,6E-04 4.6E-06 l,7E-06 0,002 3.7E-09 -

TOTAAL ECN-PIJPLI ilDING 1.6E-05 100 

TOTAAL LABORATOR [A EN PATIËNTEN 6.2E-05 

TOTAAL LABORATOR [A, PATIËNTEN EN ECN -PIJPLEIOII NG 7,9E-05 

* 2,5 E-02 = 2,5 % 10-2 
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Tabel 5.5: Collectieve jaardoses als gevolg .an de consumptie van 
schelp- en schaaldieren uit de Waddenzee. Totale jaarlozin
gen door radionuc1iden laboratoria 4,2.1010 Bq, door ontsla
gen pattenten 1,8.10 * Bq en via ECN-pijpleidingen 1.7.1011 

Bq 

Voor een jaarlijkse lozing Fractie 
van elk radionuclide gelijk van elk Voor jaarlijkse lo
aan de totale jaarlozing 
van het mengsel 

radio
nuclide 

zing van het mengsel 

Radio- in het 
nucli- Concen Concen Collec mengsel Collec X van de 
de tratie tratie in tieve tieve totale 

in het wmh jaar 'n jaar collec
water 
Bq/m3 

wmh 
dosis 11 dosis tieve water 

Bq/m3 Bq/kg Mansie- Mansie- jaardosis 
vert vert 

LABORATORIA 

i ! H 2,7E-02* 2,7E-05 l,8E-09 0,17 3.0E-10 -

2C 2,7E-02 1,4E-01 5.5F.-04 0,01 5.5E-06 U3 
3 2 p 4,2E-03 1,3E-01 1.3E-03 0,26 3,3E-04 75,9 
3 5<- l,6E-02 6,3E-05 6.3E-08 0,14 8,8E-09 -

"5Ca 1.9E-02 3,8E-04 l,3E-06 0,06 7,5E-08 -
51Cr 8.4E-03 l,7E-02 3,4E-06 0,04 1.3E-07 -

ll?e l,2E-02 2,4E-01 1.6E-03 0,06 9.5E-05 21,9 
63Ni 2,7E-02 l,4E-02 5,5E-06 0,02 1.1E-07 -

125j l,3E-02 l,3E-03 5.3E-05 0,03 1.6E-06 0,4 
1 3 1 I 2,2E-03 2,2E-04 l,lE-05 0,21 2,3E-06 0,5 

TOTAAL LABORATOR] EA 4.4E-04 100 

PATIËNTEN 
67-a 7,6E-03 7,6E-04 5,lE-07 0,61 3.1E-07 1,5 

1 i'i- 7,2E-03 7,2E-04 7.2E-07 0,03 2.2E-08 0,1 
131I 1.3E-02 l,3E-03 6,4E-05 0,20 1.3E-05 61,1 
201T1 7,4E-03 7,4E-02 4,9E-05 0,16 7,9E-06 37,4 

TOTAAL PATIËNTEN 2.1E-05 100 

ECN-PIJPLEIDING 

il" 1,1E-01 l,lE-04 7,4E-09 0,940 7,OE-09 « 
lHp 

3 5s 
*5Ca 

1.1E-01 5,7E-01 2,3E-03 0,001 1.9E-06 9,1 lHp 

3 5s 
*5Ca 

8,9E-02 3,6E-04 3,6E-07 0,012 4,3E-09 -

lHp 

3 5s 
*5Ca 9.4E-02 1.9E-03 6,3E-06 0,005 3.1E-08 0,2 
63Ni 
75Se 
O ft 

1.1E-01 5,6E-02 2.3E-05 0,003 5.9E-08 0,3 63Ni 
75Se 
O ft 

9.2E-02 9,2E-02 9,2E-04 0,018 l,7E-05 81,1 
99M0 

1 A f ' , w 

9,2E-03 9,2E-03 4.6E-05 0,020 9.2E-17 4,5 
125I 
1 3 1 j 

8.5E-02 8,5E-03 3.4E-04 0,002 5.4E-07 2,7 125I 
1 3 1 j 4.0E-02 4,0E-03 2.0E-04 0,002 4.4E-07 2,2 

TOTAAL ECN-PIJPLI :IDING 2,0E-05 100 

TOTAAL LABORATOR IA EN PATIËNTEN 4,6E-04 

TOTAAL LABORATOR IA, PATIËNTEN EN ECN -PIJPLEIDI! NG 4.8E-04 

* 2,7 E-02 = 2,7 x 10-2 
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Tabel 5.6: Collectieve jaardoses als gevolg van de consumptie van 
schelp- en schaaldieren uit de kuststroom. Totale jaarlo
zingen door radionuclidenlaboratoria 4,2.1010 Bq, door ont
slagen pattenten 1,8.10 Bq en via ECN-pijpleidingen 
1.7.1011 Bq 

Voor een jaarlijkse lozing Fractie 
van elk radionuclide gelijk van elk 'voor jaar •lijkse lo-
aan de totale jaarlozing 
van het mengsel 

radio
nuclide 

zing van het mengsel 

Radio- in het 
nucli- Concen Concen Collec mengsel Collec % van de 
de tratie tratie in tieve tieve totale 

in het vtól jaar fn jaar collec
water 

vtól 
dosis 

fn 
dosis tieve 

Bq/m3 Bq/kg Mansie-
vert 

Mansie-
vert 

jaardosis 

LABORATORIA 

dH 2.3E-02* 2.3E-05 7.6E-10 0,17 1.3E-10 -

2C 2.3E-02 1.2E-01 2.3E-04 0,01 2.3E-06 0,7 
3 2 p 6,4E-03 1.9E-01 9,6E-04 0,26 2.5E-04 80 
35^ 1.7E-02 7.0E-05 3.5E-08 0,14 4.9E-09 -

s C a 1.9E-02 3.9E-04 6.5E-07 0,06 3,9E-08 -

"Cr 1.1E-02 2.2E-02 2,2E-06 0,04 8.9E-08 -
59Fe 1.4E-02 2.9E-01 9,6E-04 0,06 5.7E-05 18,3 
63Ni 2.3E-02 1.2E-02 2,3E-06 0,02 4.6E-08 -

125j 1.6E-02 1.6E-03 3.1E-05 0,03 9.3E-07 0,3 
131x 3.2E-03 3.2E-04 8.1E-06 0,21 1.7E-06 0,5 

TOTAAL LABORATOR] IA 2.1E-04 100 

PATIËNTEN 

" 8 a 3.4E-03 3.4E-04 1.1E-07 0,61 7.0E-08 0,9 
In 2,7E-03 2.7E-04 1.3E-07 0,03 4.0E-09 0,1 

131I 
2 0 1 T 1 

1.2E-02 1.2E-03 3.1E-05 0,20 6.1E-06 78,4 131I 
2 0 1 T 1 3,0E-03 3.0E-02 1.0E-05 0,16 1.6E-06 20,6 

TOTAAL PATIËNTEN 7.8E-06 100 

ECN-PIJPLEIDING 

llH 4.6E-02 4,6E-05 1.5E-09 0,940 l,5E-09 _ 
1HC 
35s 

4.6E-02 2.3E-01 4,6E-04 0,001 3.8E-07 7,2 1HC 
35s 4.4E-02 1.7E-04 8,7E-08 0,012 1.0E-09 

1HC 
35s 

4,5E-02 9,0E-04 1.5E-06 0,005 7,5E-09 0,1 
Ni 4.6E-02 2,3E-02 4.6E-06 0,003 1.2E-08 0,2 

6Se 
< 

1 1 U 

4.4E-02 4,4E-02 2.2E-04 0,018 4,0E-06 76,2 6Se 
< 

1 1 U 
1.1E-02 1.1E-02 2.9E-05 0,020 5,7E-07 10,9 

12ï,j 4.2E-02 4.2E-03 8.5E-05 0,002 1.4E-07 2,6 
131I 2.5E-02 2.5E-03 6.4E-05 0,002 1.4E-07 2,6 

TOTAAL ECN-PIJPLE •ID1NG 5.2E-06 100 

TOTAAL LABORATOR] IA EN PATIËNTEN 3,2E-04 

TOTAAL LABORATOR [A, PATIËNTEN EN ECN -PIJPLEIDI! «16 3.3E-04 

* 2,3 E-02 • 2,3 x 10"2 



Tabel 5.7: Collectieve jaardoses als gevolg van de consumotie van mariene organismen uit de kuststroom, de Duits-Oeense Boe 
en de Waddenzee. Totale lozingen: dpor radionuclidenlaboratoria 4,2 10" Bq/a, door ontslagen patiënten 1,8.10 
Bq/a en via ECN-pijpleiding 1,7.10 Bq/a 

Radio-
nuclide 

Voor een jaarlijkse lozing van elk radionuclide 
gelijk aan de totale jaarlozing van het mengsel 

Vis kust
stroom 

m 

"F 
3 5, 

51 
59 

6 3 
125, 
131, 

3H * 
LABORATORIA 

3.0E-09* 
9.2E-04 
1.3E-03 
1 
1 
4 

Ca 
Cr 
Fe 
Ni 

.4E-07 
,3E-06 
,4E-07 

1.9E-04 
1.8E-06 
1.2E-05 
3.2E-06 

Vis 
Bocht 

1.2E-08 
4.0E-03 
7.2E-05 
7.5E-08 
1.2E-06 
6.4E-08 
5.2E-05 
7.9E-06 
4.3E-06 
8.3E-08 

ssd 
Waddenzee 

1.8E-09 
5.5E-04 
1.3E-03 
6.3E-08 
1.3E-06 
3.4E-06 
1.6E-03 
5.5E-06 
5.3E-05 
1.1E-05 

ssd 
kuststroom 

7,6E-10 
2.3E-04 
9.6E-04 
3.5E-08 
6,5E-07 
2.2E-06 
9,6E-04 
2.3E-06 
3,lE-05 
R.1E-06 

TOTAAL LABORATORIA 

PATIËNTEN 

lil 

ni; 
201 

Ga 
In 

Tl 

4,5E-
1.6E-
1.2E-
4,0E-

07 
07 
05 
05 

7.1E-09 
2.2E-09 
4.7E-07 
5.8E-07 

5.1E-07 
7.2E-07 
6.4E-05 
4.9E-05 

l,lE-07 
l,3E-07 
3.0E-05 
10.0E-06 

TOTAAL PATIËNTEN 

* 3,0E-09 = 3,0x10" 

totaal 

1.7E-08 
5.7E-03 
3.6E-03 
3,1E*07 
4.4E-06 
6.1E-06 
2.8E-03 
1.7E-05 
1.0E-04 
2.3E-05 

Voor jaarlijkse lozing van het mengsel 

Vis kust
stroom 

5.2E-10 
9.2E-06 
3.3E-04 
2.0E-08 
7.8E-08 
1.8E-08 
1.1E-05 
3.7E-08 
3.7E-07 
6.8E-07 

1.1E-06 
1.0E-06 
1.1E-04 
10.0E-05 

2.8E-07 
4,8E-09 
2.4E-06 
6.4E-06 

Vis 
Bocht 

2.0E-
4.0E-
1.9E-
1.1E-
7,5E-
2,6E-
3,1E-
1.6E-
1.3E-
1.7E-

09 
05 
05 
08 
08 
09 
06 
07 
07 
08 

SSd 
Waddenzee 

3.0E-10 
5.5E-06 
3.3E-04 
8,8E-09 
7.5E-08 
1.3E-07 
9.5E-05 
1.1E-07 
1.6E-06 
2.3E-06 

SSd 
Kuststroom 

1.3E-10 
2.3E-06 
2.5E-04 
4.9E-09 
3.9E-08 
8.9E-08 
5.7E-05 
4.6E-08 
9.3E-07 
1.7E-06 

4.3E-09 
6.7E-11 
9.4E-08 
9.3E-08 

3.1E-07 
2.2E-08 
1.3E-05 
7.9E-06 

6.9E-09 
4.0E-09 
5.9E-06 
l,6E-06 

totaal 

3.0E-09 
5.7E-05 
9.3E-04 
4,4E--08 
2.7E-07 
2.4E-07 
1.7E-04 
3.5E-07 
3.0E-06 
4.7E-06 

l,2E-03 

6.6E-07 
3,lE-08 
2.1E-05 
1.6E-05 

3,8E-05 

0,0 
4,9 
80,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,3 
0,4 

1,7 
0,1 
56,1 
42,1 



Vervolg tabel 5.7 

Radio- Voor een jaarlijkse lozing van elk radii anuclide V 
nuclide gelijk aan de totale jaarlozii ig van het mengsel 

Vis kust Vis ssd ssd Vis kust
stroom Bocht Waddenzee kuststroom totaal stroom 

ECN-PIJPLEIDING 

i H 6,2^-09 4.9E-08 7.4E-09 1.5E-09 fi,4E-08 5.8E-09 

sC l,&:-03 1.6E-02 2.3E-03 4.6E-04 2.1E-02 1.5E-06 
3 5. 3,5r.-07 4.3E-07 3.6E-07 8.7E-08 1.2E-06 4.2E-09 

63 C a 3.0E-06 6.3E-06 6.3E-06 1.5E-06 1.7E-05 1.5E-08 
63Ni 
75Se 

3.7E-06 3.2E-05 2.3F-05 4.6E-06 6.3E-05 y,7E-09 63Ni 
75Se 8,9E-05 1.4E-04 9,2E-04 2.2E-04 1.4E-03 1.6E-06 
99Mo 

125. 
13l| 

1.1E-06 4.1E-09 4,6E-05 2.9E-05 7.6E-05 2.3E-08 99Mo 
125. 
13l| 

3.4E-05 2.8E-05 3,4E-04 8.5E-05 4.8E-04 5.4E-08 

99Mo 
125. 
13l| 2.5E-05 1.7E-06 2.0E-04 6.4E-05 2.9E-04 5.6E-08 

TOTAAL ECN-PIJPLEIDING 

TOTAAL LABORATORIA EN PATIËNTEN 

)ING TOTAAL LABORATORIA, PATIËNTEN EN DE ECN-PIJPLEIC )ING 

oor jaarlijkse lozing van het mengsel 

Vis ssd ssd totaal % 
Bocht Waddenzee Kuststroom 

4.6E-08 7.0E-09 1.5E-09 6,0E-08 0,1 
1.3E-05 1.9E-06 3.8E-07 1.7E-05 38,0 
5.1E-09 4.3E-09 1.0E-09 1.5E-08 0,0 
3.1E-08 3.1E-08 7.5E-09 8.5E-08 0,2 
8.4E-08 5.9E-08 1.2E-08 1.6E-07 0,4 
2.6E-06 1.7E-05 4.0E-O6 2.5E-05 54,8 
8.1E-11 9.2E-07 5.7E-07 1.5E-06 3,4 
4.4E-08 5.4E-07 1.4E-07 7.8E-07 1.7 
3.7E-09 4.4E-07 1.4E-07 6.4E-07 1.4 

4.5E-05 

1.2E-03 

1.2E-03 
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Tabel 5.8: Maximale individuele dosis als gevolg van het eten van mariene organismen. 
' jn voor radionuclidenlaboratoria 4,2.1C1n 

Bq/a en ECN-pijpleidinq 1,7.1011 Ba/a. 

iis ais gevoig van nex eten van mariene organismen. 
De huidige lozingen zi jn voor radionuclidenlaboratoria^^.lO10 Bq/a, ontsla
gen patiënten 1,8.10T1 Bc 

Concen Dosis bij huidige lozingen 
tratie tot een omvana van de to Fractie Fractiedoses bij huidiqe 
in het tale lozing, per nuclide van elk lozinqen in ^Sv/a 

Radio- water in tiSv/a radio-
nticl i- nuclide 
de 1 vis, in het vis, 

schaal-
en 

schaal-
en 

mengsel schaal-
en 

schaal-
en 

Bq/nT vis schelp
dieren 

schelp
dieren 

fn vis schelp
dieren 

schelp
dieren 

LABORATORIA: VANGST TER HOOGTE VAN HET HARINGVLIET 
3H 2.0E-02* l,2E-08 4,9E-09 1.7E-08 0,17 2,0E-09 8,3E-10 2,8E-09 

32C 
2.0E-02 3.5E-03 1.5E-03 5,OE-03 0,01 3,5E-05 1.5E-05 5.0E-05 

32p l,2E-02 l,lE-02 l,4E-02 2,4E-02 0,26 2,8E-03 3.5E-03 6,3E-03 
3 5q 
1. C 

1.8E-02 6,5E-07 2.7E-07 9.3E-07 0,14 9,2E-08 3,8E-08 1.3E-07 
Ca l,9E-02 5,7E-06 4,7E-06 l,OE-05 0,06 3.4E-07 2.8E-07 6.2E-07 
Cr l,5E-02 2.8E-06 2,3E-05 2,6E-05 0,04 1JE-07 9,2E-07 1.0E-06 

6 F e 1.7E-02 1.0E-03 8.5E-03 9,5E-03 0,06 6.1E-05 5,lE-04 5.7E-04 
63Ni 2,OE-02 7,lE-06 1.5E-05 2,2E-05 0,02 l,4E-07 2,9E-07 4,4E-07 

125I l,7E-02 6,3E-05 2.6E-04 3,2E-04 0,03 l,9E-06 7,8E-06 9.7E-06 
131j 8.4E-03 3.8E-05 l,6E-04 2,0E-04 0,21 7.9E-06 3,3E-05 4.1E-05 

TOTAAL LABORATORIA TER HOOGTE VAN HARINGVLIET 2,9E-03 4.1E-03 7.0E-03 

PATIËNTEN: VANGST TER HOOGTE VAN HET HARINGVLIt rr 
67Ga 6,9E-03 4,2E-06 1.7E-06 5.9E-06 0,61 2,5E-06 l,lE-06 3.6E-06 

U 1 l n 4.7E-03 l,3E-06 1.7E-06 3,0E-06 0,03 3,8E-08 5,2E-08 9,0E-08 
1 3 1 T 2.4E-02 l,lE-04 4,5E-04 5,6E-04 0,20 2,2E-05 9,lE-06 1.1E-04 
;oiT1 5.7E-C3 3.4E-04 l,4E-04 4,8E-0d 0,16 5.5E-05 2.3E-05 7.7E-05 

TOTAAL PATIËNTEN TER HOOGTE VAN HARINGVLIET 7.9E-05 l,lE-04 1.9E-04 

* 2.0E-02 = 2,0x10" 



Vervolg tabel 5.8 

Radio
nucli
de 

Concen
tratie 
in het 

water 

Bq/m3 

Dosis b i j huidige lozingen 
tot een omvang van de to
tale lozing, per nuclide 

in MSv/a 

Fractie 
van elk 
radio
nuclide 
in het 
mengsel 

f 
n 

Fractiedoses bij huidige 
lozingen in jiSv/a 

Radio
nucli
de 

Concen
tratie 
in het 

water 

Bq/m3 

vis 

schaal -
en 

schelp
dieren 

vis, 
schaal-
en 

schelp
dieren 

Fractie 
van elk 
radio
nuclide 
in het 
mengsel 

f 
n 

vis 

schaal-
en 

schelp
dieren 

vis, 
schaal-
en 

schelp
dieren 

LAB0RA1 
3H 

l H c 
32p 
3 5 s 
"5Ca 
5 1 Cr 
5 9Fe 
6 3 Ni 

1 2 5 I 
131j 

'ORIA: VAN( 

2,5E-02* 
2,5E-02 
7,lE-03 
1.8E-02 
2.1E-Q2 
1.2E-02 
1.5E-02 
2,5E-02 
1JE-02 
4,0E-03 

1ST TER HOC 

1.5E-08 
4,5E-03 
6.4E-03 
6.6E-07 
6,2E-06 
2,2E-06 
9.2E-04 
8,9E-06 
5,9E-05 
1.8E-05 

)GTE VAN HE 

6.1E-09 
1.9E-03 
8.0E-03 
2.8E-07 
5.1E-06 
1.8E-05 
7.6E-03 
l,9E-05 
2.5E-04 
7,5E-05 

T NOORDZEE 

2,lE-08 
6.3E-03 
l,4E-02 
9.4E-07 
l,lE-05 
2,0E-05 
8.6E-03 
2,8E-05 
3.1E-04 
9,3E-05 

XANAAL 

0,17 
0,01 
0,26 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,02 
0,03 
0,21 

2.5E-09 
4.5E-05 
1.7E-03 
9.3E-08 
3.7E-07 
8.6E-08 
5.5E-05 
1.8E-07 
l,8E-06 
3.8E-06 

1.0E-09 
l,9E-05 
2.1E-03 
3.9E-08 
3.1E-07 
7,2E-07 
4.6E-04 
3,7E-07 
7.4E-06 
l,6E-05 

3,5E-09 
6.3E-05 
3,7E-03 
l,3E-07 
6.8E-07 
8.0E-07 
5.1E-04 
5,5E-07 
9,2E-06 
2.0E-05 

TOTAAL LABORATORIA TER HOOGTE VAN HET NOORDZEEKANAAL 1.8E-03 2.6E-03 4,4E-03 

PATIEN1 
6 7Ga 

i n , n 
131 " 
2 0 1 n 

rEN: VANGS1 

l,6E-02 
l,5E-02 
2,0E-02 
l,6E-02 

r TER HOOGI 

9.4E-06 
4,2E-06 
9.2E-05 
9.3E-04 

rE VAN HET 

3.9E-06 
5.8E-06 
3.8E-04 
3,9E-04 

NOORDZEEK/ 

l ,3E-05 
10,0E-06 
4,8E-04 
1.3E-03 

\NAAL 

0,61 
0,03 
0,20 
0,16 

5.7E-06 
l,3E-07 
1.8E-05 
1.5E-04 

2.4E-06 
1.7E-07 
7.7E-05 
6,2E-05 

8,lE-06 
3.0E-07 
9,5E-05 
2,lE-04 

TOTAAL PATIËNTEN TER HOOGTE VAN HET NOORDZEEKANAAL 1.7E-04 1.4E-04 3 , l E - 0 4 

ECN-PL 

NI 

1 2 5 * 
131, 

PLEIDING: 

4,6E+00 
4.6E+00 
4,6E+00 
4,6E+00 
4,6E+00 
4,6£+00 
4,6E+00 
4.6E+00 
4,6E+00 

VANGST IN 

2,8E-06 
8.3E-01 
1.7E-04 
1.4E-03 
l,7E-03 
4.1E-02 
2.1E-03 
1.7E-02 
2.1E-02 

DE DIRECTf 

1.1E-06 
3.4E-01 
6.9E-05 
1.1E-03 
3.4E-03 
1.7E-01 
8.6E-02 
6.9E-02 
8.6E-02 

: OMGEVING 

3.9E-06 
1.2E+O0 
2.3E-04 
2,5E-03 
5.1E-03 
2,1E-01 
8.8E-02 
8,5E-02 
1.1E-01 

DAARVAN 

0,94 
0,00 
0,01 
0,01 
0,00 
0,02 
0,02 
0,00 
0,00 

2.6E-06 
6.8E-04 
2.0E-06 
6.9E-06 
4.3E-06 
7,4E-04 
4.1E-05 
2.6E-05 
4.5E-05 

l,lE-06 
2.8E-04 
8.3E-07 
5,7E-06 
9,0E-06 
3,lE-03 
1.7E-03 
1.1E-04 
l,9E-04 

3.7E-06 
9,6E-04 
2,8E-06 
l,3E-05 
1.3E-05 
3.8E-03 
l,8E-03 
l,4E-04 
2.3E-04 

TOTAAL (omgeving van) ECN-PIJPLEIOING 1.6E-3 5.4E-03 7.0E-03 

* 2,5 E-02 = 2,5.IQ"2 

file:///NAAL
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APPENDIX A 

BIJLAGE 6 

6 CONSEQUENTIES VAN LUCHTL0ZIN6EN VIA DE DEPOSITIE VAN DIE 

LOZINGEN 

6.1 Inlfjdjng 

Wanneer radionucliden in de lucht worden geloosd moet er 

rekening mee worden gehouden dat deze nucliden te eniger 

tijd op het aardoppervlak neer zullen slaan. Deze depositie 

kan op twee manieren plaats vinden. Allereerst is er de zo

genaamde natte depositie. Radionucl iden die zich in de 

lucht bevinden hechten zich aan of worden opgenomen in re

gendruppels en komen met regen, sneeuw of hagel op aarde 

terecht. In tegenstelling met dit type neerslag wordt de 

depositie, doorgaans dichter bij het lozingspunt, zonder 

tussenkomst van regen, sneeuw of hagel wel droge depositie 

genoemd. Voor de berekening is de droge en natte depositie 

te zamen genomen, omdat wordt aangenomen dat ook aanmerke

lijk droog gedeponeerd materiaal later zijn weg met de 

neerslag naar de bodem en het oppervlaktewater vindt. 

De verblijfstijden in de atmosfeer verschillen sterk voor 

verschillende stoffen, maar ook voor verschillende hoeveel

heden van dezelfde stof door de invloed van de variabili

teit van de meteorologische omstandigheden. De gemiddelde 

verblijfstijden in de atmosfeer lopen dus sterk uiteen. 

Voor S0 2, N0 X, NH 3 is de gemiddelde verblijfstijd enkele 

dagen, voor H 20 ca 10 dagen, voor C0 2 ca. 6 jaar[l]. Bij 

een gemiddelde verblijfstijd van enkele dagen of meer is de 

waarschijnlijkheid dat depositie niet in Nederland plaats 

zal vinden groot. De commissie heeft gemeend ook de conse

quenties van deze depositie buiten Nederland in haar be

schouwing te moeten meenemen, omdat het consequenties zijn 

van activiteiten en lozingen in Nederland. Zij heeft dit 
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gedaan door eenvoudigheidshalve aan te nemen dat alle in de 

lucht geloosde radionucliden tot depositie in Nederland 

leiden. Omdat het aandeel woeste grond in Nederland rela

tief gering is, zal deze aanname leiden tot een overschat

ting van de dosisconsequenties. 

In de berekening wordt verder uitgegaan van een te verwaar

lozen korte gemiddelde verblijfstijd in de atmosfeer, wat 

tot een geringe overschatting van de dosisconsequenties 

leidt. 

Ten slotte wordt de depositie geacht gelijkmatig over 

Nederland en over het jaar te zijn verdeeld. 

6.2 Ket model 

Wanneer in Nederland per jaar A ALI van een radionuclide in 

de lucht wordt geloosd, dan bedraagt de depositie per dag 

en per m' 1 ALI/m 2.d 
365 4,11.10 1 0 

Een eerste benadering van de dosisconsequenties van deze 

depositie kan worden gevonden door aan te nemen dat de ge

hele jaarlijkse depositie dezelfde weg volgt als de vloei

bare lozingen. Voor een lozing van A » lxlO 6 ALI blijkt uit 

de tabellen 4.4 en 4.5 van het advies een collectieve dosis 

voor het standaard mengsel van 15 mansievert/a (maximaal 

510 mans ievert/a, wanneer alle lozingen uit li*C zouden be

staan) en een maximale individuele dosis van 130 jiSv/a voor 

het standaard mengsel (maximaal 490 nSv/a wanneeer alle lo

zingen uit lkC zouden bestaan). 

(6.1) 

De commissie heeft het wenselijk geacht ook een meer gede

tailleerde benadering uit te voeren. 

In bijlage 2 "Tuinbouwgewassen" is de concentratiefactor 

van neerslag naar plant gesteld op 10. Deze waarde zal ook 

verder worden aangehouden voor andere gewassen en gras op 

wei landen. 
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De berekening van de dosisconsequenties via tuinbouwgewas

sen volgt het patroon, zoals is uiteengezet in bijlage 2. 

Doordat de neersiag in Nederland is gesteld op 75 cm/a kan 

de concentratie in de neerslag worden gesteld op: 

ATTT-T5"X - T 5 S - A L I " 

Voor andere gewassen, zoals tarwe, rogge, erwten en bonen 

wordt in principe dezelfde weg gevolgd. De tijdsduur van 

beregening wordt dan niet op 28, doch op 100 dagen 

gesteld. Bovendien wordt verondersteld dat de activiteit 

slechts voor 10% in het uiteindelijk geconsumeerde produkt 

terecht komt, daar de meeste activiteit aan de buitenzijde 

van het gewas aanwezig is. 

Ten aanzien van grasland moest het model van bijlage 3 wor

den aangepast, omdat de depositie wordt geacht gelijkmatig 

over het jaar plaats te vinden. Verondersteld is dat de 

concentratie in het voer van de koe, analoog aan de benade

ring bij tui nbouwgewassen, tienmaal zo hoog is als in de 

gemiddelde neerslag. Verder is rekening gehouden met een 

beregeningstijd van 21 dagen en een hoeveelheid voer van 15 

kg droge stof per koe en per dag. De berekening volgt ver

der de lijnen van bijlage 3. 

Voor de schatting van respectievelijk de collectieve en de 

maximale individuele doses is gerekend met de volgende ge

gevens met betrekking tot de consumptie: 

produkt 

consumptie ter bepaling van de maximale 

produkt collectieve dosis individuele dosis 

tui nbouwgewassen 
andere gewassen 
melk 
vlees 

2E9 kg/a 
0.9E9 kg/a 
12E9 kg/a 

0,5E9 kg/a 

225 kg/a 
180 kg/a 
730 kg/a 
50 kg/a 
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Voor de collectieve dosis is uitgegaan van de totale pro-

duktie, hetqeen inhoudt de Nederlandse consumptie plus ex

port. 

Met betrekkinq tot de dosisconseauenties van de depositie 

van in de lucht geloosde radionucliden via drinkwater, 

zoetwatervis, zeevis en schaal- en schelpdieren merkt de 

commissie het volgende op: 

Bij luchtlozingen van in totaal van lxlO 6 ALI bedraagt de 

concentratie in de neerslag 0,03 x 10- 6 ALI/liter. Bij een 

verbruik van maximaal 8001/a kan de dosis worden geschat op 

l,3xl0*6 Sv/a. Dit is lager dan de maximale individuele do

sis, zoals die in bijlage 1 werd berekend. De collectieve 

jaardosis zou op kunnen lopen tot ca. 20 mansievert indien 

alle Nederlanders uitsluitend regenwater zouden drinken, 

dit is echter een niet realistisch uitgangspunt. Wel is 

denkbaar dat bij het oppompen van grondwater via het zoge

naamde freatisch water een wezenlijke bijdrage zou worden 

geleverd. Berekening toonde echter aan dat dit niet het ge

val is door de verdunning die in zo 'n geval optreedt. 

De dosisconsequenties via opname van zoet- en zoutwateror-

ganismen kunnen in principe aanmerkelijk zijn, aangezien 

kan worden aangenomen dat alle deposities uiteindelijk via 

de waterlopen in het IJsselmeer, Markermeer en de zee te

recht komen. Daarmee zijn echter lange transporttijden ge

moeid, zodat in feite alleen de radionucliden met een lan

gere halveringstijd aanleiding tot een bijdrage aan de do

ses kunnen zijn. Ze kunnen maximaal dezelfde omvang hebben 

als aangegeven is in de tabellen 5 en 6 van hoofdstuk 4. 

De commissie acht het echter verantwoord deze bijdragen te 

verwaarlozen, omdat zij door haar aanpak meent een zeker zo 

grote overschatting in haar berekeningen te hebben inge

voerd. 
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6.3 Uitkomsten van de dosjsschattjngen 

In tabel 6.1 zijn de uitkomsten van de dosisschattingen 

vermeld, voor een veronderstelde lozing van lxlO 6 ALI/a. 

Voor het geval dat alle lozingen 1!*C zouden betreffen is öe 

collectieve dosis berekend op 80 mansievert/a. Voor de an

dere beschouwde radionucliden is de uitkomst tot een factor 

10 minder. 

De grootste bijdrage wordt geleverd via het drinken van 

melk, terwijl de bijdrage van tuinbouwgewassen daarop di-

rekt volgt. De maximale individuele dosis is het hoogst 

voor het geval dat alle lozingen uitsluitend het radionu

clide lkC zouden bevatten. Ze bereikt dan een waarde van 3 

a 4 jiSv/a, wederom voornamelijk afkomstig van tuinbouwge

wassen en melk. 

In de tabel is tevens aangegeven wat de consequenties zou

den zijn bij lozing van het standaardmengsel. Het is twij

felachtig of de samenstelling van het door de commissie 

gehanteerde standaardmengsel voor lozingen in de lucht re

presentatief is. De cijfers tonen wel aan hoe betrekkelijk 

gering de spreiding in de uitkomsten is wanneer de lozingen 

in ALI's worden gedefinieerd. 



CM 

m 

Tabel 6.1'. Doses ten gevolge van depositie van 
"~" waarlozen verblijfstijd in de lucht 

In de lucht geloosde radioactieve stoffen in (man)sievert/a voor een te ver-

Collectieve doses bij 1 ozing van lx! LOé ALI per nuclide Maximale individuele doses bij lozing van lxlO6 ALI 
respectievelijk in het mengsel per nuclide, respectievelijk ii i het mengsel 

Tuinbouw- Andere Melk Vlees Tulnbouw- Andere Melk Vlees Totale collec
gewassen gewassen gewassen gewassen tieve dosis 

rH- - 3.3E+01* 1.5E400 4.1E+01 1.4E+00 3.7E-06 2.9E-07 2.5E-06 1.4E-07 7.7E+01 
" c 3.3E+01 1.5E+00 4.4E+01 3.7E+00 3.7E-06 3.0E-07 2.7E-06 3.7E-07 8.2E+01 
32p 1.8E+01 3.1E-01 3.0E+01 4.2E+00 2.0E-06 6.0E-08 1.8E-06 4,3E-07 5.2E+01 
3 5c 2.9E+01 1.1E+00 4.4E+01 1.1E-01 3.3E-06 2.0E-07 2.7E-06 1.1E-08 7.4E+01 
',5Ca 3.1E+01 1.2E+00 3.1E+01 8.1E-02 3.5E-06 2.4E-07 1.9E-06 8.3E-09 6,4E+01 

« C r 2.4E+01 5.6E-01 3,7E+00 8.5E-01 2.7E-06 1.1E-07 2.3E-07 8.6E-08 2.9E+01 

l\Fe 2.7E+01 7.9E-01 6.9E-01 1.9E-00 3.0E-06 1.5E-07 4.2E-08 2.0E-07 3.0E+01 

.!>» 
3.3E+01 1.BE+00 3.0E+00 2.4E-01 3.7E-06 3.0E-07 1.8E-07 2.4E-08 3.8E+01 

125. 2,8E+0l 8.0E-01 2.6E+01 7.5E-01 3.1E-06 1.7E-07 1.6E-06 7.6E-08 5.6E+01 
131, 1.3E+01 1.8E-01 1.4E+01 4.ÖE-01 1.4E-06 3.5E-08 8.4E-07 4.0E-08 2.7E+01 

standaard 1.6E+01 3.0E-01 1.8E+01 1.1 1.0E-06 5.9E-08 1.1E-06 1.1E-07 3.5E+01 
mengsel 

* 3,3 E+01 « 3.3X10 1 
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APPENDIX B 

B 1 INLEIDING 

B 1.1 pe_opdracht 

Bij de uitvoering van zijn opdracht om een consequentie-a

nalyse van lozingen door radionuclidenlaboratoria in lucht 

op te stellen, heeft de werkgroep, die met deze opdracht is 

belast, zich de vraag qesteld in hoeverre het mogelijk is 

dosisberekeningen te baseren op de vigerende lozingsnormen. 

De huidige lozingsnorm is gedefinieerd in de vorm van een 

maximale activiteitsconcentratie per volume-eenheid in 

lucht bij het verlaten van het lozingspunt. 

Een activiteitsconcentratie kan aleen als basis dienen voor 

dosisberekeningen, wanneer deze kan worden gerelateerd aan 

een radionuclidenverdel ing. Daar geen gegevens beschikbaar 

zijn over welke radionucliden in welke hoeveelheden er uit 

radionuclidenlaboratoria in de lucht worden geloosd, heeft 

de werkgroep het niet zinvol geacht te pooen berekeningen 

te baseren op de huidige lozingsnorm. 

Gegeven de inhalatie van een bepaalde hoeveelheid van een 

radionuclide uitgedrukt in de stochastische inhalatie-ALI 

van het beschouwde nuclide kan de stralingsdosis direct 

worden berekend. 

Derhalve heeft de werkgroep besloten haar berekeninqen te 

baseren op een lozing in lucht uitgedrukt in ALI'S. De 

werkgroep zag zich voor een drietal vragen gesteld: 

de definiëring van een aantal typen standaardlaborato-

ria en de berekening van het concentratieverloop met de 

afstand van materiaal dat. vanuit de diverse typen labo

ratoria in lucht wordt geloosd. 
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de berekening van de dosisconsequentie voor de kritie

ke groep en de Nederlandse bevolking als gevolg van 

een gegeven lozing vanuit de diverse typen laborato

ria, enerzijds gebaseerd op het concentratieverloop in 

lucht en anderzijds op gegeven bevolkingsdichtheden en 

stadgrootten. 

de definiëring van nieuwe lozingslimieten in samenhang 

met de maximale dosisconsequenties voor de kritieke 

groep en de totale bevolkingsdosis als gevolg van de 

lozingen uit alle radionuclidenlaboratoria in 

Nederland. 

B 1.2 Typen s t a n d a a r d l a b o r a t o r i a e n h e t concentratieverloop 
m ë f a ê ^ a f s C a n a 

Met behulp van het gaussisch pluimmodel, dat primair van 

betekenis is voor lozingen uit hoge schoorstenen, is voor 

lozing in lucht het concentratieverloop in relatie tot de 

afstand tot het lozingspunt te berekenen. Een computerpro

gramma waarin het gaussisch pluimmodel voor de Nederlandse 

klimatologische omstandigheden wordt toegepast is beschik

baar. Daar de nuclidenlaboratoria in het alqemeen niet van 

hoge schoorstenen zijn voori.en en de kritieke bevolkings

groep gesitueerd is in de directe omgeving, heeft de werk

groep veel aandacht besteed aan de verspreiding van de uit

worp in de omgeving van het lozingspunt, waarvoor met het 

Gaussisch model geen goede concentratieberekeninqen kunnen 

worden uitqevoerd. 

Voor dit gebied is uitgegaan van een daarvoor door Halitsky 

ontwikkeld verspreidingsmodel. Hierin diende de Nederlandse 

k1imatologie te worden verdisconteerd om het concentratie

verloop gemiddeld over een jaar te kunnen bepalen. In dit 

model staan zowel de afmeting van het gebouw als de gebouw-

doorsnede in directe relatie tot.de maximale concentratie 

en het concentratieverloop met de afstand. 
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Een aantal standaardlaboratoria dienden qua afmeting te 

worden gedefinieerd. Gekozen werd voor cirkelvormige gebou

wen met een hoogte en diameter van respectievelijk 5 X 10; 

20 x 20 en 40 x 40 nr. 

Er is voor 12 richtingen (raaien) uitgerekend wat het con

centratieverloop met de afstand is. Tevens is er een qemid-

deld concentratieverloop berekend, zie tabel 3 op pag 107, 

hoofdstuk A 2. 

B 1.3 Consequenties voor de dosis voor de Nederlandse be-
y6]R]ng""fiT" VeJ Yt'i V 'tot' ICC€€CÏTÏ€CÏCC€ I XnI I§ly?I^" q s 

dichtheid 

De basisveronderstelling van het Halitskymodel is, dat bij 

eer, lozing in de buitenlucht uit een qebouw dat niet van 

een hoge schoorsteen is voorzien, de uitworp zich snel ver

spreidt in een door de afmetinqen van het gebouw bepaalde 

ruimte aan de lijzijde van het gebouw. De hoogste concen

tratie waarmee gerekend moet worden doet zich voor op de 

rand van het gebouw van waaruit de lozing plaatsvindt. Aan

genomen is dat de concentratie van de lucht in het gebouw 

zelf, gelijk is aan deze concentratie, omdat lucht met deze 

concentratie via de inlaatopeningen van het ventilatiesy

steem danwei via openstaande ramen het gebouw kan binnenko

men. De bewoners van het gebouw, waarin het radionucliden-

1aboratorium zich bevindt, vormen derhalve de kritieke 

groep. 

Bij de berekening van de collektieve dosis is uitgeqaan van 

een aantal inwoners van 14 X 1 0 6 in Nederland en een qemid-

delde bevolkingsdichtheid van 500 inwoners per km 2. 

Van betekenis voor de collektieve dosis is voorts het aan

tal inwoners van en de bevolkingsdichtheidsverdel ing in de 

stad zelf, terwijl is aangenomen dat het laboratorium zich 

in het centrum van de stad bevindt. 
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Om de invloed van de stadsgrootte na te gaan zijn bij een 

gegeven lozing berekeningen uitgevoerd aan een viertal ste

den met respectievelijk 10 000, 50 000, 100 000 en 

1 000 000 inwoners en aan twee bevolkingsdichtheidsverde-

lingen binnen de beschouwde steden. 

Voor de invloed van de stadsgrootte en de bevolkingsdicht-

heidsverdel ing: zie tabel B 5 op pag 281. In tabel B 6 op 

pag 282 is voor een laboratorium ter grootte van 5 x 10 m 2, 

in een stad met 1 000 000 inwoners, en een gemiddelde be

volkingsdichtheid buiten de stad van 500 inwoners per km 2, 

aangegeven wat de toename van de collektieve dosis is met 

de afstand uitgaande van de lozing van 1 AL I. 

Het door de werkgroep ontwikkelde model geeft de waarde 

voor de bijdrage aan de collektieve dosis voor de Neder

landse bevolking van de lozing in lucht van 1 ALI vanuit 

een radionuclidenlaboratorium van. Voor de berekening van 

de totale collektieve volgdosis van de Nederlandse bevol

king dienen zowel de bijdrage van de dosis van de kritieke 

groepen (de gebruikers van alle gebouwen waarin zich radio

nucl iden-1 aborati a bevinden in Nederland te zamen) als de 

dosis van de Nederlandse bevolking als geheel, verdiscon

teerd te worden. 

Hiertoe is, uitgaande van een bekend aantal radionucliden-

laboratoria in Nederland, een schatting verricht met be

trekking tot de verdeling van de laboratoria over de ver

schillende gebouwtypen en de daarbij behorende aantallen 

laboratoriumruimten waarin met radioactief materiaal wordt 

gewerkt. 
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B 2 VERSPREI0IN6SM0DEL 

B 2.1 Inleiding 

De gebruikelijke rekenwijze voor het, gemiddeld over lanqe 

tijd, te verwachten gehalte in de buitenlucht van een uit 

een puntbron geloosde verontreiniging is het lange termijn 

gaussisch pluimmodel. Hiermee worden voor afstanden van en

kele honderden meters tot circa 10 kilometer van de bron 

goede schattingen voor de gemiddelde concentratie verkre

gen. 

Bij dit model wordt er van uitgegaan dat de lozing ge

schiedt in een horizontale luchtstroming waarbij de veront

reiniging door homogene turbulente diffusie wordt ver

spreid, waardoor zowel in horizontale als in vertikale 

richting in eerste instantie een gaussisch verloop van de 

concentratie tot stand komt. 

Bij de toepassing voor een lang tijdvak worden de versprei-

dingscondities, zoals windsnelheid, windrichtino en turbu

lentiegraad gedurende tijdsspannen van een uur constant 

verondersteld. 

Het model en de rekenprocedure, waarmee uit de voor de uur

vakken geldende verspreidingspatronen een gemiddelde over 

lange termijn wordt verkregen zijn, met de voor Nederland 

aanbevolen verspreidingsparameters beschreven, in Cl] en 

[2]. 
Voor korte afstanden van een lozingspunt en voor lage bron

nen worden met dit model geen goede resultaten verkregen, 

onder andere omdat de invloed van obstakels (zoals gebou

wen) op de verspreiding van de uitworp en de aan het lo

zingspunt veelal reed» aanwezige verdunninQ van de veront

reiniging in de berekening niet goed tot uiting komen. 

Omtrent schattingsmethoden voor concentraties van luchtver

ontreiniging in de nabijheid van gebouwen bestaat een om

vangrijke literatuur die recentelijk, in opdracht van de 

U.S. Nuclear Regulatory Commission is samenqevat door R.P. 

Hosker f3 1. 
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Uit de studie van Hosker blijkt dat nop geen rekenmodellen 

beschikbaar zijn waarmee de gecompliceerde concentratiepa

tronen die in de omgeving van gebouwen bij de aanwezigheid 

van lage bronnen kunnen optreden, nauwkeurig kunnen worden 

berekend. 

Hosker besteedt in verband hiermee veel aandacht aan bena

derende rekenwijzen en hij komt tot de conclusie dat, mits 

met de nodige voorzichtigheid toegepast, met een rekenwijze 

zoals die bijvoorbeeld reeds in 1968 door Halitsky [4] werd 

gepubliceerd, goede schattingen van de in de nabijheid van 

lage bronnen optredende concentraties zijn te verkrijgen. 

Voorbeelden van toepassingen van deze rekenwijze zijn opge

nomen in [3] en [5]. 

B 2.2 Het_Hal]tskymodel 

Bij het Halitskymodel wordt uitgegaan van een sterk vereen

voudigde voorstelling van de verspreiding van de uitworp, 

namelijk dat de geloosde stoffen zich gelijkmatig versprei

den in een buisvormige ruimte benedenwinds van het gebouw 

waaruit de lozing plaatsvindt, (figuur B 1 op pag 2 6 1 ) . 

De concentratie in de lucht benedenwinds van het gebouw zal 

afhankelijk zijn van het lozingstempo, van de afmetingen en 

de vorm van het gebouw, van de windsnelheid, van de invloed 

van eventuele obstakels in de nabijheid, van de precieze 

lokatie van het lozingspunt en van de concentratie van de 

verontreiniging bij het lozingspunt. Door Halitsky wordt 

als schatting voor de concentratie in de buis gegeven: 

C = (Bq/m 3) 
A.u 

(11) 
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waarin: 

q : 
qebouw loodrecht op de 

het lozingstempo (Bq/s) 

de doorsnede van het 

windrichting (m ) 

de windsnelheid (m/s) 

Om de met deze eerste benaderino verkregen schattina in 

verband te kunnen brengen met de werkelijk optredende con

centraties op een bepaald punt, C(x,y,z), is door Halitsky 

de dimensieloze concentratiefactor K(x,y,z) ingevoerd zo, 

dat 

C(x,y,z) = K(x,y,z) 
A. u 

Bq/m; 

Fi quur B 1: 
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De hoogste waarden voor K zal men vinden in de onmiddellij

ke omgeving van het lozingspunt. Liat het lozingspunt bin

nen de Halitskybuis, bijvoorbeeld in figuur B 1 op paq 261 

bij punt P, dan zal de uitdrukking (11) voor het gedeelte 

van de Halitskybuis nabij het punt P niet bruikbaar zijn 

als benaderende rekenwijze. Veel gunstiger is de situatie 

als de lozing vanuit het dak van het gebouw geschiedt, zo

als bij de radionuclidenlaboratoria veelal het geval is. 

Uit wi ndtunnelproeven is gebleken dat dan, zelfs bij hoge 

concentraties aan het lozingspunt, aan de zijwanden van het 

gebouw in het algemeen geen hogere waarden voor K worden 

gevonden dan K=5 en dat het gemiddelde gehalte goed geschat 

kan worden met K=l. Figuur B 2 geeft een voorbeeld van een 

derqelijke s ituatie. 

figuur B 2: 

Voorbeeld van een patroon voor de concentratiefactor K, 

ontleend aan Hanna, Brigs en Hosker (1982). 
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B 2.3 M o d i f i c a t i e v a n het Halitskymode]_ten_behoeye y a n h e t 
6ërël(ënën~varf ~dV"qVnTfdcTeTcfe ~c~dn~cé"h~t~fafi~e"övêf~Tanqê-
r e t jjd 

Met het Halitskymodel in de vorm van formule (11) verkrij

gen wij berekende momentane concentraties voor een qebied 

benedenwinds van de bron, bij een bepaalde windrichtinq. 

Wij zijn evenwel ook geïnteresseerd in de gemiddelde con

centratie over langere tijd. Voor een eerste benadering 

hiervan gaan wij uit van een cirkelsymmetrische situatie. 

Voor het gebouw van waaruit de lozing plaatsvindt nemen wij 

een cylindervorm (diameter d, hoogte h) en ook nemen wij 

voorlopig aan dat de frequentie van voorkomen van de wind 

voor alle richtingen gelijk is. In dit geval is de concen

tratie benedenwinds van het gebouw, berekend volgens (11): 

C = (Bq/m 3) (13) 
d . h . u 

Voor het berekenen van een over de tijd gemiddelde concen

tratie moeten we naqaan gedurende welke fractie van de tijd 

een willekeurig punt in de omgeving zich in de "Halitsky-

buis" van figuur B 1 op pag 261 bevindt. 

Uit figuur B 3 pag 264 kunnen we afleiden dat, voor een 

punt op afstand x van het midden van het gebouw deze 

fractie bedraagt: 

a 2 arcsin d/2x 

2it 2 n 



- 264 -

Dit betekent dat het tijdgemiddelde van de concentratie 

bedraagt 

C = f.C of 

q 

it.d.h .u 

arcsin d/2x (Bcj/m3) 

F iguur B 3: 

(14) 

IY 
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B 2.4 Vertikale verspreiding van de uitworp 

Voor punten op enige afstand van het gebouw zal de toepas

sing van formule (14) tot overschatting van de concentratie 

leiden omdat daarbij de verticale verspreiding van de uit

worp niet in rekening wordt gebracht, hetgeen wel het geval 

is bij het gaussische pluimmodel. Zeker op afstanden van de 

bron waarvoor het gaussische model goed bruikbaar is geble

ken zal daarom aan dat model de voorkeur moeten woraen ge

geven boven de berekening volgens formule (14). 

Het is evenwel, vooral voor lage bronnen en voor lozingen 

uit gebouwen die niet van een hoge schoorsteen zijn voor

zien, moeilijk te bepalen op welke afstand van de bron het 

gaussische model redelijk goede resultaten geeft, omdat de 

aanvangsverdunning en de invloed van de obstakels op de 

luchtbeweging door het gaussische model niet goed worden 

beschreven. Er kan daarom sprake zijn van een zone van de 

grootte-orde van enkele honderden meters waarin wellicht 

zowel het gaussisch pluimmodel als formule (14) ons in de 

steek laat. Deze moeilijkheid kan worden opgeheven door in 

het Halitsky-model de verticale verspreiding zo in te bou

wen, dat een goede aansluiting op de uitkomsten van het 

gaussische pluimmodel wordt verkregen. 

We vervangen hiertoe de in figuur B 1 op paq 261 geschetste 

"Halitskybuis" door een buis met hellend bovenvlak volgens 

figuur B 4. 

F i guur B 4: 
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Dit leidt tot een geleidelijk afnemende concentratie in de 

buis volgens: 

C (x) = _ _ r _ ^ r _ _ _ T _ _ ^ _ arcsin d/2x (Bq/m 3) (15) 
*.u.d.(h + x tan?) 

(Een eventueel grotere zijdelingse verspreiding dan volgens 

het buismodel optreedt behoeft niet in de berekening te 

worden betrokken omdat de daardoor veroorzaakte lagere 

waarden voor C juist zullen gecompenseerd worden door een 

hogere waarde van de fractie f ) . 

Daar de verticale verspreiding van verontreinigingen afhan

kelijk is van de stabiliteit van de atmosfeer zullen aan 

tanp voor de verschillende stabi1iteitsk1 assen verschillen

de waarden moeten worden toegekend. In het gaussisch pluim

model worden zes stabi 1 iteitsklassen onderscheiden, A tot 

en met F, naar afnemende turbulentiegraad of, anders ge

zegd, naar toenemende stabiliteit van de atmosfeer [ l ] . 

De waarden voor tanp dienen nu zo te worden gekozen dat de 

resultaten voor het gemodificeerde Halitsky-formalisme on

geveer gelijk worden aan de uitkomsten van het gaussische 

pluimmodel voor afstanden van de bron waar het gaussische 

model van toepassing is. 

Geschikte waarden voor tanp kunnen heuristisch worden be

paald, mits hun onderlinge verhouding bekend is. Deze ver

houdingen kunnen we ontlenen aan het gaussische pluimmodel 

door de verhoudingen te kiezen die in het gaussische model 

gelden voor de parameters voor de verticale verspreiding 

bij de verschillende stabi1iteitsklassen. 

Gebruikt werden de gegevens die hieromtrent zijn vermeld in 

[l], pag 285, voor een afstand van 1 km tot de bron. De 

langs deze weg gevonden waarden voor tanp zijn vermeld in 

tabel B 1. 
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De waarde van tanP en menghoogte L als functie van de sta-

bi1iteitsk1asse wordt gegeven in tabel B 1. 

Tabel B 1 

Stabi1iteitsklasse tanP Menghoogte L (m) 

A 0,4 1500 
B 0,1 1500 
C 0,06 1000 
D 0,03 500 
E 0,02 200 
F 0,015 200 

Voorts moet, evenals dit bij het gaussische pluimmodel het 

geval is, in rekening worden gebracht dat de verticale ver

spreiding beperkt blijft tot een zogenaamde menglaag, zodat 

voor afstanden waarop de waarde voor H + xtanp de dikte L 

van de menglaag overtreft ir, (15), H + xtanP door L moet 

worden vervangen. De waarden voor L, vermeld in tabel B 1, 

zijn ontleend aan [2]. 

B 2.5 Toepass inj_ vangnet _gemodjf jceerde _H aj i Jtjsjcj'jnodjsj _op 
fJi3êrTan3se"l(TTmH6T5gTscfiê"6msfan3Tgfiê3ên" 

In de vorige paragrafen werd wat de windrichting betreft 

een cirkelsymmetrische klimatologie verondersteld en werd 

ook aan de richtingsafhankelijkheid bij de frequenties van 

voorkomen van de verschillende stabi1iteitsklassen en van 

de windsnelheid geen aandacht besteed. 

Uit de toepassing van het gaussisch verspreidingsmodel voor 

bronnen in Nederland is evenwel gebleken dat de concentra

tiepatronen asymmetrisch zijn, met de hoogste waarden ten 

noordoosten van de bron, ten gevolge van de relatief hoge 

frequentie van zuidwestelijke winden en met een secundair 

maximum ten zuidwesten van de bron als gevolg van het rela-
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tief veel voorkomen van slechte verspreidinqscondities bij 

noordoostelijke winden. 

De vraag is nu of het Halitskymodel ook zo is in te richten 

dat deze asymmetrie in het verspreidingspatroon tot uitinq 

komt, met, bij benadering, hetzelfde resultaat als bij het 

gaussische model. 

We beschouwen daartoe de klimatologische gegevens zoals die 

worden gebruikt bij de berekeningen met het gaussische mo

del . 

Hierbij worden voor de noord-westelijke helft van het land 

de gegevens van het waarnemingsstation Schiphol en voor de 

zuid-oostelijke helft de gegevens van het station Eindhoven 

als representatief beschouwd. (Weaens de gemiddeld wat la

gere windsnelheid worden voor het zuid-oosten gemiddeld on

geveer 20% hogere waarden voor de berekende concentraties 

g e v o n d e n ) . 

In tabel B 2 is het klimatologische materiaal voor het sta

tion Schiphol samengevat, voor uren overdag, daar wordt 

aangenomen dat bij de radionuclidenlaboratoria de lozinq 

van radioactieve stoffen vrijwel uitsluitend overdaq zal 

geschieden. We zien dat de richtingsafhankelijkheid tot ui

ting is gebracht door voor 12 sectoren van 30* de frequen

ties van voorkomen van windrichting, windsnelheid en stabi-

1iteitsk1asse te geven. Binnen deze sectoren kunnen de ver

spreidingspatronen dus als delen van eirkelsymmetrische pa

tronen worden opgevat, waardoor per sector vergelijking van 

de resultaten van het gaussische model met die van het ge

modificeerde Halitsky-model mogelijk is. 

De verschillende windsnelheidsk1 assen en stabi1iteitsk1 as

sen leiden bij lozing overdag tot 10 combinaties van wind

snelheid en stabi1iteitsklasse waarvoor afzonderlijke bere

kening met formule (15) moet worden uitqevoerd. We noemen 

deze combinaties de verspreidingscondities, gerangschikt 

volgens tabel B 2. 



Tabel B 2: Aantallen uren voor verschillende verspreidingscondities, voor uren overdag, over het 
gehele jaar 
Verspreidingscondities voor Schiphol afgeleid uit klimatologische gegevens over het tijdvak 
1949-1970. Totaal aantal uren 82264 

Stabiliteits-
klasse 

A B C D E F 

Representatieve 
windsnelheid (m/s) 1,5 4,0 1,5 4,0 1,5 4,0 8,0 1,5 4,0 8,0 -

Rangnummer 
verspreidings
conditie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

Rangnummer wind
richtingssector 

1 (015*-045*) 
2 etc. 
3 (Oost) 
4 
5 
6 (Zuid) 
7 
8 
9 (West) 
10 
11 
12 (Noord) 

Aantallen uren 
Rangnummer wind
richtingssector 

1 (015*-045*) 
2 etc. 
3 (Oost) 
4 
5 
6 (Zuid) 
7 
8 
9 (West) 
10 
11 
12 (Noord) 

170 
153 
200 
279 
202 
195 
223 
163 
180 
186 
146 
165 

30 
26 
44 
42 
19 
27 
28 
23 
29 
30 
24 
36 

234 
161 
206 
239 
211 
217 
302 
218 
226 
258 
196 
208 

533 
626 
1209 
990 
553 
521 
514 
465 
487 
757 
575 
535 

40 
25 
45 
40 
34 
48 
55 
42 
33 
32 
36 
46 

470 
483 
688 
461 
300 
367 
491 
593 
584 
780 
572 
571 

352 
630 
1214 
441 
147 
101 
117 
164 
555 
536 
285 
309 

393 
296 
386 
436 
339 
470 
579 
524 
510 
498 
393 
375 

1094 
785 
1301 
1118 
833 
1296 
1829 
2095 
1646 
1785 
1174 
1083 

1897 
145" 
2303 
1168 
660 
1220 
2464 
5169 
7532 
5911 
3540 
2965 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Toelichting: Voor de windrichting geldt: 090* - Oost, 180* = Zuid, 270* = West, 
360* = Noord. 
Voor de windsnelheid geldt: windsnelheidsklasse representatieve windsnelheid 

0 - 2,5 m/s 1,5 m/s 
3 - 5,5 m/s 4 m/s 

> 6 m/s 8 m/s 
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We kunnen nu de verschillende verspreidingscondities in re
kening brengen, door voor ieder van de twaalf sectoren het 
gewogen gemiddelde van de volgens formule (15) berekende 
concentraties te bepalen. 
Voor een sector met rangnummer j wordt dit: 

10 
.\ "ij C Ü 1 = 1 

C = (16) 
j 10 

? "ij 
i = l 

waarin n, j het aantal uren is dat volgens tabel B2 de 
verspreidingsconditie met rangnummer i in de sector j voor
komt. 

We moeten nu bedenken dat voor (16) nog evenzeer als voor 
(15) geldt dat cirkelsymmetrische patronen worden verkregen 
waaraan de onderstelling ten grondslag ligt dat de frequen
tie van voorkomen van de wind voor alle richtingen gelijk 
is. Daar het totale getal lenmateriaal van tabel B2 82264 
uren omvat wordt dus gerekend alsof de windrichting gedu
rende 82264/12 uur in de afzonderlijke sectoren was gele
gen. De werkelijke aantallen uren bedroegen: 

10 
.\ "ij 1=1 

zodat voor het in rekening brengen van de asymmetrie van de 
windrichtingsk1imatologie voor de sectoren afzonderlijk nog 
een gewichtsfactor moet worden ingevoerd ter grootte van: 

10 
1 "ij 
1*1 J 

""82264/12 
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Het gezochte verspreidingspatroon voor de gemiddelde con

centratie Cj in de verschillende sectoren wordt dan ge

vonden als: 
10 10 

l "ij l "ij C i J 
i = l i = l 

Cj = . C j ' = (17) 
J 82264/12 J 82264/12 

In tabel 83 zijn een aantal rekenresultaten verkregen met 

formule (17) voor verschillende gebouwgrootten weergegeven, 

berekend met de gegevens van tabel B2 op pag 269 en formule 

(15) voor Cij-

je goede aansluiting die is verkregen bij de resultaten van 

het lange termijn gaussisch pluimmodel wordt getllustreerd 

in figuur B5 op pag 273. 

B 2.6 VerschHl§Q_tussen_de_werke1ijkf_en_de_berekende_con; 
cênfratTês 

De berekende concentraties hebben betrekking op modelsitua

ties. We moeten er daarom op bedacht zijn dat de werkelijke 

concentraties kunnen afwijken van de berekende concentra

ties. Uit de literatuur blijkt dat deze afwijkingen de toe

pasbaarheid van de rekenwijze niet in de weg staan, op uit

zonderingen na. 

We denken b.v. aan een situatie waarbij de inlaat van een 

ventilatiesysteem zich in de nabijheid bevindt van het lo-

zingspunt, waardoor dan binnen het gebouw hogere dan de be

rekende concentratie zouden optreden. Een andere ongunstige 

situatie kan zich voordoen als de lozing nabij de grond 

plaatsvindt waarbij obstakels of bebouwing in de nabijheid 

een belemmerende werking op de verspreiding in de atmosfeer 

kunnen hebben. 

Voor afzonderlijke laboratoria zal daarom steeds moeten 

worden nagegaan of er aanleiding is om zulke ongunstige af

wijkingen van de modelsituatie bij de klasseindeling of bij 

de vergu' igsvoorwaarden te betrekken. 
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Tabel B 3: De concentratie bij lozing van 1 Bq/sec op 6 afstanden twaalf raaien bij drie 
gebouwgrootten (Bq/m ) . 

raai 
afmetingen 
gebouw 
(diam x 
hoogte) 

afstand tot midden van het gebouw 
raai 

afmetingen 
gebouw 
(diam x 
hoogte) 

rand lOOn 200m 500* 1 km lOkm 

gem 
10x5 
20x20 
40x40 

2.3E-03 
2.9E-04 
7.2E-C6 

3.8E-05 
1.4E-06 
8.2E-06 

1.3E-05 
6.1E-06 
3.6E-05 

2.8E-06 
1.7E-05 
1.1E-05 

7.7E-07 
5.6E-07 
4.2E-07 

8.9E-09 
8.5E-09 
8.1E-09 

1 
10x5 
20x20 
40x40 

1.7E-03 
2.1E-04 
5.3E-05 

2.6E-05 
1.0E-O5 
5.9E-06 

9.0E-O5 
4.3E-06 
2.6E-06 

1.9E-05 
1.2E-06 
7.9E-07 

5.2E-07 
3.9E-07 
2.9E-07 

6.0E-09 
5.7E-09 
5.5E-09 

2 
10x5 
20x20 
40x40 

2.6E-03 
3.2E-04 
8.1E-05 

4.0E-05 
1.6E-05 
9.1E-06 

1.4E-05 
6.6E-06 
4.0E-O5 

2.9E-06 
1.8E-06 
1.2E-06 

7.9E-07 
5.9E-07 
4.5E-07 

9.0E-09 
8.7E-09 
8.3E-09 

3*) 
(W) 

10x5 
20x20 
40x40 

2.1E-03 
2.6E-04 
6.5E-05 

3.1E-05 
1.2E-05 
7.1E-06 

1.1E-05 
5.1E-06 
3.1E-05 

2.2E-06 
1.4E-05 
9.3E-07 

6.2E-07 
4.6E-07 
3.4E-07 

7.2E-09 
7.0E-09 
6.6E-09 

4 
10x5 
20x20 
40x40 

1.6E-03 
2.0E-04 
5.0E-05 

2.4E-05 
9.4E-06 
5.4E-06 

8.0E-O6 
3.9E-06 
2.4E-06 

1.7E-06 
1.0E-06 
7.1E-07 

4.7E-07 
3.4E-07 
2.6E-07 

5.4E-09 
5.2E-09 
4.9E-09 

5 
10x5 
20x20 
40x40 

1.3E-03 
1.7E-04 
4.1E-05 

2.1E-05 
8.3E-06 
4.7E-06 

7.2E-06 
3.4E-06 
2.1E-06 

1.5E-06 
9.4E-07 
6.4E-07 

4.2E-07 
3.1E-07 
2.3E-07 

4.7E-09 
4.5E-09 
4.3E-09 

6 
(N) 

10x5 
20x20 
40x40 

2.7E-03 
3.3E-04 
8.3E-05 

4.4E-05 
1.7E-05 
9.4E-06 

1.5E-05 
7.0E-06 
4.2E-06 

3.2E-06 
1.9E-06 
1.3E-06 

9.0E-07 
6.6E-07 
4.9E-07 

1.0E-08 
9.9E-09 
9.4E-09 

7 
10x5 
20x20 
40x40 

3.0E-03 
3.7E-04 
9.3E-05 

5.2E-05 
1.9E-05 
1.1E-05 

1.8E-05 
8.2E-06 
4.8E-06 

3.9E-06 
2.3E-06 
1.5E-06 

1.1E-06 
7.9E-07 
5.8E-07 

1.3E-08 
1.2E-08 
1.1E-08 

8 
10x5 
20x20 
40x40 

3.3E-03 
4.1E-04 
1.0E-04 

5.7E-05 
2.1E-05 
1.2E-05 

2.0E-05 
9.0E-06 
5.3E-06 

4.2E-06 
2.5E-06 
1.7E-06 

1.2E-06 
8.6E-07 
6.3E-07 

1.4E-08 
1.3E-08 
1.2E-08 

9 
(0) 

10x5 
20x20 
40x40 

3.2E-03 
4.0E-04 
1.4E-04 

5.4E-05 
2.0E-05 
1.1E-05 

1.9E-05 
8.6E416 
5.1E-06 

4.0E-06 
2.4E-06 
1.6E-06 

1.1E-06 
8.2E-07 
6.1E-07 

1.3E-08 
1.2E-08 
1.2E-08 

10 
10x5 
20x20 
40x40 

2.2E-03 
2.8E-04 
6.9E-05 

3.7E-05 
1.4E-05 
7.9E-06 

1.3E-05 
5.9E-06 
3.5E-06 

2.7E-06 
1.6E-06 
1.1E-06 

7.6E-07 
5.5E-07 
4.1E-07 

8.7E-09 
8.3E-09 
7.9E-09 

11 
10x5 
20x20 
40x40 

2.2E-03 
2.7E-04 
6.8E-05 

3.5E-05 
J..4E-05 
7.7E-05 

1.2E-05 
5.7E-06 
3.4E-06 

2.6E-06 
1.6E-06 
1.1E-06 

7.2E-07 
5.3E-07 
3.9E-07 

8.3E-09 
7.9E-09 
7.5E-09 

12 
(Z) 

10x5 
20x20 
40x40 

2.0E-03 
2.5E-04 
6.3E-05 

3.2E-05 
1.2E-05 
7.OE-06 

1.1E-05 
5.2E-06 
3.1E-05 

2.3E-06 
1.4E-06 
9.6E-07 

6.5E-07 
4.7E-07 
3.5E-07 

7.4E-09 
7.1E-09 
6.7E-09 

* ) De raaien liggen benedenwinds van het gebouw. Dus bijvoorbeeld raai 3 (west) correspondeert 
met windrichting sector 3 (Oost) uit tabel 2.2 
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Figuur B 5 Gemiddelde concentratie in Bq/m 3 bij "lozing 
overdag met een lozingstempo van 1 Bq/s. 
Vergelijking van enkele berekeningen met het 
Halitskymodel en met het gaussische model 

7 + 
10 m 2 3 i 5 6 T S S t ^ m 

ofstanC tot rradd*n gtöouw — — -

3 6 5 6 7 8 9 10" m 
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B 3 DOSISCONSEQUENTIES VAN LOZINGEN 

B 3.1 Inleiding 

In hoofdstuk B2 is berekend hoe bij lozing van een radionu

clide met een lozingstempo van 1 Bq/s de gemiddelde jaar-

concentratie in de lucht verloopt als functie van de af

stand tot het gebouw van lozing. De berekening werd uitge

voerd voor twaalf windrichtingen en drie gebouwafmetingen. 

Omdat de lozing van radionucliden vrijwel steeds overdag 

plaats zal vinden, is hierbij gebruik qemaakt van dagklima-

tologie. 

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan welke stralinqsdoses 

personen in de omgeving ontvangen als gevolg van inademinq 

van een deel van de geloosde activiteit. 

B 3.2 I?diyjduele_dosjs 

Overdag ademt de mens in 8 uur ongeveer 10 m3 lucht in. Dit 

komt neer op een adetnsnelheid van 3.5.10"1* m /s. 

Is C(r,0) de gemiddelde concentratie in Bq/m3 in het punt 

(r,0) bij een lozingstempo van 1 Bq/s, dan zal een zich 

daar bevindend persoon per seconde 3,5.10"1* .C( r,0) Bq 

inademen. 

Is Q de activiteit die in een tijdvak wordt geloosd dan zal 

door de persoon in dat tijdvak in het punt (r,0) totaal 

worden ingeademd: 

3,5.1O-\c(r,0).Q Bq. (18) 

Het effectief dosisequivalent (He5o)
 in sievert dat 

hiervan het gevolg is, kan worden verkregen door te delen 

door de stochastische inhalatie AL I van het geloosde 

nuclide en te vermenigvuldigen met 0,05, zodat: 

(H e 5 O)(r,0)=3,5.1O-\c(r,0). - 2 - , 0,05 «1,75 .10' 5 .C(r ,0) . J L Sv. 
AL1 ALI 

(19) 
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Tabel B 4: De gemiddelde individuele volgdosis in Sv -per geloosde ALI bi j drie gebouwgrootten op 
zes standen 

raai 

gem 

afmetingen 
gebouw 
(diam x 
hoogte) 

afstand tot midden van het gebouw 
raai 

gem 

afmetingen 
gebouw 
(diam x 
hoogte) 

rand lOQn 20Qn 50Gm 1 km 10km 
raai 

gem 
10x5 
20x20 
40x40 

4.1E-08 
5.1E-09 
1.3E-09 

6.6E-10 
2.5E-10 
1.4E-10 

2.3E-10 
1.1E-10 
6.3E-11 

4.8E-11 
2.9E-11 
2.0E-11 

1.4E-11 
9.9E-12 
7.4E-12 

L5E-13 
L5E-13 
1.4E-13 

1 
10x5 
20x20 
40x40 

3.0E-0B 
3.7E-09 
9.3E-10 

4.6E-10 
1.8E-10 
1.0E-10 

1.6E-10 
7.5E-11 
4.5E-11 

3.3E-11 
2.0E-11 
1.4E-11 

9.1E-12 
6.8E-12 
5.1E-12 

1.0E-13 
1.0E-13 
9.5E-14 

2 
10x5 
20x20 
40x40 

4.5E-0S 
5.7E-09 
1.4E-09 

7.1E-10 
2.8E-10 
1.6E-10 

2.4E-10 
1.1E-10 
7.0E-11 

5.0E-11 
3.1E-11 
2.1E-11 

1.4E-11 
1.0E-11 
7.8E-12 

1.6E-13 
1.5E-13 
1.4E-13 

3 * ) 
(W) 

10x5 
20x20 
40x40 

3.6E-08 
4.6E-09 
1.1E-09 

5.4E-10 
2.2E-10 
1.2E-10 

1.9E-10 
8.8E-11 
5.4E-11 

3.9E-11 
2.4E-U 
1.6E-J1 

1.1E-11 
8.0E-12 
6.0E-12 

1.3E-13 
1.2E-13 
1.2E-13 

4 
10x5 
20x20 
40x40 

2.8E-08 
3.5E-09 
8.7E-10 

4.1E-10 
1.6E-10 
9.5E41 

1.4E-10 
6.7E-11 
4.1E-11 

2.9E-11 
1.8E-U 
1.2E-11 

8.2E-12 
6.0E-12 
4.6E-12 

9.4E-14 
9.0E-14 
8.6E-14 

5 
10x5 
20x20 
40x40 

2.3E-08 
2.9E-09 
7.3E-10 

3.7E-10 
1.5E-10 
8.2E-11 

1.3E-10 
6.0E-11 
3.6E-11 

2.6E-U 
1.6E-11 
1.1E-11 

7.3E-12 
5.4E-12 
4.1E-12 

8.3E-14 
7.9E-14 
7.6E-14 

6 
(N) 

10x5 
20x20 
40x40 

5.8E-09 
1.5E-09 

7.6E-10 
2.9E-10 
1.6E-10 

2.7E-10 
1.2E-10 
7.3E-11 

5.6E-11 
3.4E-11 
2.3E-11 

1.6E-11 
1.1E-11 
8.5E-12 

1.8E-13 
1.7E-13 
1.6E-13 

7 
10x5 
20x20 
40x40 

5.2E-08 
6.5E-09 
1.6E-09 

9.1E-10 
3.4E-10 
1.9E-10 

3.2E-10 
1.4E-10 
8.4E-11 

6.8E-11 
4.1E-11 
2.7E-11 

1.9E-11 
1.4E-11 
1.0E-11 

2.2E-13 
2.1E-13 
2.0E-13 

8 
10x5 
20x20 
40x40 

5.7E-08 
7.2E-09 
1.8E-09 

9.9E-10 
3.7E-10 
2.1E-10 

3.5E-10 
1.6E-10 
9.2E-11 

7.4E-11 
4.4E-11 
2.9E-11 

2.1E-11 
1.5E-11 
1.1E-11 

2.4E-13 
2.3E-13 
2.2E-13 

9 
(0) 

10x5 
20x20 
40x40 

5.6E-08 
7.0E-09 
1.8E-09 

9.5E-10 
3.6E-10 
2.0E-10 

3.3E-10 
1.5E-10 
9.0E-11 

7.0E-11 
4.2E-11 
2.8E-11 

2.0E-11 
1.4E-11 
1.1E-U 

2.3E-13 
2.2E-13 
2.1E-13 

10 
10x5 
20x20 
40x40 

3.9E-08 
4.9E-09 
1.2E-09 

6.5E-10 
2.5E-10 
1.4E-10 

2.2E-10 
1.0E-10 
6.1E-11 

4.7E-11 
2.9E-11 
1.9E-11 

1.3E-11 
9.7E-12 
7.2E-12 

1.5E-13 
1.5E-13 
1.4E-13 

11 
10x5 
20x20 
40x40 

3.8E-08 
4.8E-09 
1.2E-09 

6.2E-10 
2.4E-10 
1.3E-10 

2.1E-10 
1.0E-10 
5.9E-11 

4.5E-11 
2.8E-11 
1.8E-11 

1.3E-11 
9.3E-12 
6.9E-12 

1.4E-13 
1.4E-13 
1.3e-13 

12 
(Z) 

10x5 
20x20 
40x40 

3.5E-08 
4.4E-09 
1.1E-09 

5.6E-10 
2.2E-10 
1.2E-10 

1.9E-10 
9.0E-11 
5.4E-11 

4.0E-11 
2.5E-11 
1.7E-11 

1.1E-11 
8.3E-12 
6.2E-12 

1.3E-13 
1.2E-13 
1.2E-13 

N.B. 4.1E-08 staat voor 4.1x10" 
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In tabel B4 is de2e individuele dosis gegeven voor 6 af

standen en 3 gebouwgrootten bij een totaal qeloosde hoe

veelheid van 1 ALI. 

Bij lozing van edelgassen is de stralingsbelasting bij ver

blijf in een radioactieve wolk het gevolg van uitwendige 

bestraling van de organen van het lichaam. Voor deze radio-

nucliden geeft de ICRP geen ALI-waarde, maar de DAC-waarde 

(Derived Air Concentration). Blootstelling aan 1 DAC gedu

rende 2000 uur heeft een effectief dosisequivalent van 0,05 

Sv tot gevolg. 

De ontvangen dosis in het punt (r,0) als gevolg van een lo

zing van Q Bq kan dan als volgt worden berekend. 

Bij een lozingstempo van 1 Bq/s zal in het punt (r,}) het 

dosistempo bedragen: 

C(r.0) . 0,05 = 6.9.10- 9 1 . C(r,«) Sv/s. (20) 
"ÏÏAT 2000x3600 ïïïïü 

Is Q de hoeveelheid activiteit die in een zeker tijdsinter

val wordt geloosd, dan zal de persoon in het punt (r,e) in 

dat tijdvak een dosis ontvangen van: 

6.9.10- 9 Q . C(r f0) Sv. (21) 
Ü7TT 

Vergelijkt men deze formule (14) op pag 264 met die voor 

het geval van inademing, dan blijkt dat 1 ALI kan worden 

vervangen door 2500 DAC. 

B 3.3 Collectievedosis 

Om een schatting te kunnen maken van de collectieve dosis 

die het gevolg is van een lozing moet de verdeling van de 

bevolking rondom het lozingspunt bekend zijn. 

In de praktijk zullen hier qrote verschillen optreden. De 

gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt voor Nederland om

streeks 500 inwoners per vierkante kilometer. 
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In dichtbevolkte stadsgebieden bedraagt deze dichtheid on

geveer 10 000 inwoners per vierkante kilometer. 

Om een bovengrens te bepalen voor de collectieve dosis is 

verondersteld dat het radionuclidenlaboratorium zich in het 

midden van een stad bevindt. Bij de berekening zijn twee 

modellen gehanteerd, te weten een blokvormige en een klok-

vormige verdeling van de bevolkingsdichtheid, terwijl bui

ten de stadsgrens rekening is gehouden met 500 inwoners per 

km 2. 

Beide modellen gaan uit van een eirkelsymmetrische bevol

kingsdichtheid met het radionuelidenlaboratoriurn precies in 

het midden van de stad. Het blokmodel gaat uit van een be

volkingsdichtheid die in de gehele stad 10 000 inwoners per 

vierkante kilometer bedraagt en daar buiten 500 inwoners 

per km 2. Bij inwonersaantallen van respectievelijk 50 000, 

100 .000, 500 000 en 1 000 000 levert dat een straal op van 

1,3, 1,8, 4,0 en 5,6 km. Het blokmodel zal een lage schat

ting opleveren van de collectieve dosis: in de meeste ste

den is n.l. de bevolkingsdichtheid in het centrum het 

grootst, waar ook de concentratie veroorzaakt door de lo

zing van het laboratorium het grootst is. Het klokmodel 

waaruit een hoge schatting van de collectieve dosis resul

teert, levert een goede indruk van de invloed van de ver

schillen in bevolkingsconcentraties in de steden. 

Het klokmodel gaat uit van een bevolkingsdichtheid die in 

het centrum van de stad (waar het radionuelidenlaboratorium 

is) het grootst is err naar de rand van de stad toe afneemt. 

De bevolkingsdichtheid in het centrum is op 20 000 per km2 

gesteld, zodat de bevolkingsdichtheid als functie van de 

straal er in formule als volgt uit ziet: 

B k l o k M * Bmax exp(-*Biïia*r ) (22) 
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waarin B m a x de bevolkingsdichtheid in het centrum is in 

inwoners per m 2 (dus 0,02) en p het totale bevolkingsaan-

tal. Er geldt dan altijd dat de integraal van de bevol

kingsdichtheid over de oppervlakte van de stad gelijk is 

aan het aantal inwoners; met andere woorden: 

ƒ B k 1 o k ( r ) 2u dr 

Het is gemakkelijk in te zien dat het klokmodel een ongun

stiger bevolkingsdosis te zien zal geven dan het blokmodel, 

daar de bevolkingsdichtheid van het klokmodel vlakbij het 

radionuclidenlaboratoriurn twee keer zo groot is. 

B 3.4 Col]ect2eye_beyolkingsdosjs 

0e collectieve bevolkingsdosis voor een cirkelvormig gebied 

met straal R wordt bij het cirkelsymetrische bevolkingsmo

del: 

R 2* 
D C(R) - ƒ ƒ B(r) D(r,0) r dfl dr 

0 0 

Bij het raaienmodel wordt de concentratie (en dus de dosis) 

binnen iedere raai van 30* onafhankelijk van 0 genomen, zo

dat in dit model: 

12 R 
D c • J / B(r) D 1(r) ü t 

1-1 0 12 
2 " dr 

De collectieve dosis is voor drie laboratoriumgrootten 

(diameter x hoogte: 10x5, 20x20 en 40x40 m 2 ) , drie stads

grootten en twee bevolkingsmodellen berekend vor gebieden 

met verschillende stralen. De resultaten staan in tabel B5 
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uitgedrukt in mansievert per geloosde ALI. Tenslotte is nog 

volgens het klokmodel uitgerekend wat de collectieve bevol

kingsdosis bedraagt bij een lozing van 1 ALI door een ra-

dionuclidenlaboratorium in het centrum van een stad met een 

miljoen inwoners gelegen in het centrum van een cirkelvor

mig land met 14 miljoen inwoners (1 miljoen in de stad en 

dertien miljoen met een dichtheid van 500 per km2 daarbui

t e n ) . De straal van zo'n land is 91 km en de collectieve 

dosis bedraagt: 6,6.10"° mansievert per geloosde ALI. Om 

nog een indruk te geven van de toename van de collectieve 

bevolkingsdosis met de straal van het beschouwde gebied ge

ven we in tabel B6 op pag 282 de bevolkingsdosis behorend 

bij bovenstaand model voor schillen met een doorsnede van 

10 km rondom het radionuclidenlaboratorium. Uit tabel B6 

kan worden geconcludeerd dat de extra bijdrage, geleverd 

door het gebied buiten de stad - in de orde van een procent 

- in het niet valt bij de bevolkingsdosis binnen de stad. 
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Tabel B 5: 

De collectieve volqdosis in man-sieverts per geloosde ALI 

inwoners 
stad 

bevolkings-
model 

straal van berekend gebied inwoners 
stad 

bevolkings-
model 

200m 500m 1km 10km 

gebouw van 10 bij 5 m 

10000 blok 
klok 

8.2E-07 8.5E-07 8.8E-07 9.8E-07 
1.7E-06 2.3E-05 2.4E-06 2.5E-06 

50000 blok 
klok 

8.8E-07 1.3E-06 1.4E-06 1.5E-06 
1.8E-06 2.9E-05 3.5E-06 3.7E-06 

100000 blok 
klok 

8.8E-07 1.5E-06 1.6E-06 1.7E-06 
1.8E-06 3.0E-06 3.8E-06 4.3E-06 

1000000 blok 
klok 

8.8E-07 1.5E-06 2.1E-06 2.6E-06 
1.8E-06 3.1E-06 4.2E-06 6.3E-06 

gebouw van 20 bij 20 m 

10000 blok 
klok 

2.8E-07 3.0E-07 3.2E-07 4.1E-07 
5.9E-07 9.3E-07 9.9E-07 1.1E-06 

50000 blok 
klok 

3.1E-07 5.5E-07 5.6E-07 6.6E-07 
6.2E-07 1.2E-06 1.6E-06 1.8E-06 

100000 blok 
klok 

3.1E-07 6.4E-07 7.1E-07 8.1E-07 
6.3E-07 1.3E-06 1.8E-06 2.2E-06 

1000000 blok 
klok 

3.1E-07 6.4E-07 1.0E-06 1.5E-06 
6.3E-07 1.3E-06 2.0E-05 3.8E-06 

gebouw van 40 bij 40 m 

10000 blok 
klok 

1.5E-07 1.6E-07 1.7E-07 2.5E-07 
3.1E-07 5.2E-07 5.7E-07 6.5E-07 

50000 blok 
klok 

1.6E-07 3.1E-07 3.2E-07 4.1E-07 
3.3E-07 7.0E-07 9.8E-07 1.1E-06 

100000 blok 
klok 

1.6E-07 3.7E-07 4.2E-07 5.0F-Ü7 
3.3E-07 7.3E-07 1.1E-06 1.4E-06 

1000000 blok 
klok 

1.6E-07 3.7E-07 6.4E-07 1.0E-06 
3.4E-07 7.6E-07 1.3E-06 2.8E-06 
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Tabel B 6: 

Dosistabel per 10km straal (lab. 10x5) 

afstand 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

dosis 6.3E-06 3.6E-06 3.0E-08 3.0E-08 3.0E-08 3.0E-O3 3.0E-08 3.0E-08 3.0E-08 
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B 4 TOELAATBARE LOZINGEN 

B 4.1 Inleiding 

Bij het vaststellen van de hoeveelheid radionucliden die 

uit een laboratorium mag worden geloosd is in eerste in

stantie uitgegaan van een maximale waarde voor de stra

lingsbelasting van de hoogst belaste personen, de zgn. kri

tieke groepen. Als maatstaf voor de aanvaardbaarheid van de 

lozingen is gekozen voor een individuele stralingsbelasting 

van de kritieke groepen van niet meer dan 1% van de ICRP-

norm voor individuele leden van de bevolking. De individue

le effectieve dosis als gevolg van de lozingen mag voor de

ze groepen dus niet meer bedragen dan 50 ^Sv (5 mrem) per 

jaar. 

Bij lozing van activiteit uit een gebouw zullen de hoogste 

concentraties optreden aan de rand van het gebouw. Personen 

die zich in het gebouw bevinden zullen aan deze concentra

ties worden blootgesteld, omdat lucht via de venti1atie-in-

laten aan de rand van het gebouw van buiten wordt aangezo

gen. De bewoners van het gebouw vormen dus de kritieke 

groep. 

B 4.2 Lozinqsnormen 

Uitgaande van de 1%-norm kan de toelaatbare lozing per 

jaar voor de drie beschouwde gebouw-grootten worden bere

kend met behulp van de gegevens uit tabel B 4 op pag 276. 

De resultaten staan in tabel B 7 vermeld. 
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Tabel B 7; Lozing corresponderend met een kritieke groep 
belasting van IX van de ICRP-norm voor leden van 
de bevolking 

Gebouw-grootte Individuele volgdosis 
per geloosde ALI 

Toelaatbare lozing 
per jaar 

klein 
middel 
groot 

4,1.10-® Sv 
5,1.10-' Sv 
1,3.10-* Sv 

lof ALI 
10* ALI 

4.10* ALI 

De collectieve dosis die correspondeert met de toelaatbare 

lozingen volgens tabel B 7 kan wat betreft de leden van de 

bevolking in de omgeving van het laboratorium worden bere

kend met behulp van tabel B 5. De gehele collectieve dosis 

wordt dan verkregen door hieraan nog toe te voegen de col

lectieve dosis van de bewoners van het gebouw waaruit de 

lozing plaatsvindt. Voor het vaststellen van het aantal ge

bouwbewoners is gebruik gemaakt van door de Rijksgebouwen

dienst gehanteerde parameters, te weten: een zgn. functio

neel nettovloeroppervlak van 11 m2 per persoon en bereke

ningen van het vloeroppervlak door deling van het volume 

van het gebouw in m3 door 5,5. De resultaten van de collec

tieve dosisberekeningen zijn in tabel B 8 vermeld. 

Tabel B 8: Collectieve dosisbijdrage per gebouw bij lozing 
van de toelaatbare waarden volgens tabel B 7 

Gebouw
grootte 

Volume 
m 3 

Aantal 
bewoners 

Collectieve dosisbijdrage in 
manSv/jaar Gebouw

grootte 
Volume 

m 3 
Aantal 
bewoners 

Bewoners Bevolking* Totaal 

klein 
middel 
groot 

400 
1100 

50000 

6 
100 
900 

3.10-* 
5.10-3 

4.5.10-2 

3.10-;! 
1,5.10-J 

4.10-2 

3.10"? 
2.10-* 
9.10-2 

Berekend m.b.v. het gemiddelde van de collectieve dosis 
voor het klok- en blok- vormig bevolkingsmodel voor een 
stad van 100 000 inwoners en integratie over 10 km. 
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