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De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is opgericht op 
4 februari 1960 als wetenschappelijke vereniging. De NVS richt zich op het 
bevorderen in de meest uitgebreide zin van 
- de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mens en milieu 
tegen straling 

- de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingsbescher
ming in de praktijk van de radiologisc'ie toepassingen. 

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne organiseert regelmatig 
wetenschappelijke vergaderingen over onderwerpen op het gebied van 
stralingshygiëne. 

Stralingshygiëne - ook vaak aangeduid als stralingsbescherming of 
health physics - is een interdisciplinair vakgebied. De vereniging telt 
onder haar leden dan ook deskundigen op velerlei terrein, waaronder 
natuurkundigen, biologen, geneeskundigen, scheikundigen, technologen, 
juristen en veiligheidskundigen. 

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne geeft een bulletin uit 
getiteld NVS-NIEUWS. De inhoud bestaat onder meer uit: 
- berichten over actuele gebeurtenissen en wetenswaardigheden uit het 
vakgebied 

- aankondigingen, recensies van publicaties en boeken 
- aankondigingen van nationale en internationale congressen, symposia, 
cursussen e.d. 
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De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne verzorgt ook de uitgave 
van de reeks NVS-PUBLICATIES waarin themanummers verschijnen over fundamen
tele of actuele onderwerpen. 

Verdere inlichtingen over de vereniging zijn verkrijgbaar bij het 
secretariaat: 

Ir. Chr.J. Huyskens 
Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne 

Postbus 662 - 5600 AR EINDHOVEN 
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V O O R W O O R D 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor 
Stralingshygiëne werd op 30 augustus 1985 een symposium georganiseerd over 
het onderwerp Normstelling in de Stralingshygiëne. 
De diverse aspecten hiervan werden onder de loep genomen door sprekers 
afkomstig uit wetenschappelijke kring en de sfeer van nationale en Europese 
overheid. Het programma bestond uit een zestal voordrachten", te weten: 
- Wetenschappelijke uitgangspunten van stralingsbescherming 
- Ontwikkeling en toepassing van de basisfilosofie van stralingsbescherming 
- De rol van de commissie van de Europese Gemeenschappen op het gebied van 
stralingsbescherming 

- Het Nederlandse overheidsbeleid: achtergronden en regulering 
- Stralingsbescherming bij medische toepassingen 
- Stralingsbescherming van werkers in de praktijk. 

Gelet op het fundamentele en algemeen informatieve karakter van de voor
drachten heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Stralings
hygiëne besloten tot uitgave van deze publicatie. 
Beoogd wordt om de achterliggende informatie over normstelling en beleid op 
het gebied van stralingshygiëne ook toegankelijk te maken buiten de kring 
van stralingsbescheraingsdeskundigen in Nederland, die verenigd zijn binnen 
de NVS. 
Gehoopt wordt dat deze publicatie zal bijdragen tot een verantwoorde 
meningsvorming over de toelaatbaarheid van stralingstoepassingen en de mate 
van aanvaardbaarheid van blootstelling aan straling. 

augustus 1986 

"Helaas konden de sprekers over de twee laatst genoemde onderwerpen niet 
voldoende tijd vrijmaken om hun verhaal op schrift te stellen. 
Naast deze lezingen werd een 25-tal posters gepresenteerd over diverse 
stralingshygiëne-onderwerpen. 
De samenvattingen van de gepresenteerde posters zijn reeds gepubliceerd in 
NVS-nieuws, jaargang IC, nr. 5, september 1935. 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E U I T G A N G S P U N T E N 
V A N £>E S T R A L I N G S H Y G I Ë N E  

Dr. H.P. Leenhouts 

INLEIDING 

Het doel van dit artikel is de relatie te laten zien tussen wetenschap
pelijke bevindingen op het gebied van de stralingseffecten en de toepassing 
daarvan in de stralingshygiëne. Dit zal in de eerste plaats gedaan worden 
voor de maximaal toegelaten blootstelling in de loop der jaren. Daarna 
zullen enige radiobiologische aspecten van het huidige stralingsbescher-
rr.ingssysteem worden behandeld. Tenslotte zullen enkele onderzoeksgebieden 
besproken worden, waarin momenteel onderzoek gedaan wordt, dat van direct 
belang is voor de stralingshygiëne. 

HISTORISCHE ONTWIKKELING 

De samenhang tussen geconstateerde stralingseffecten en de stralingshygie-
nische normgeving kan duidelijk gedemonstreerd worden aan de hand van de 
historie van de toegelaten blootstelling aan straling. Een gedetailleerde 
uiteenzetting hierover heeft Lindell gegeven op het vorige jubileumsympo
sium van de NVS (ref. 1). 
Sinds de twintiger jaren worden er algemene aanbevelingen gedaan om de 
blootstelling aan straling te beperken teneinde de schadelijke werking van 
straling te voorkomen. De aanbevolen maatregelen kunnen genormeerd worden 
tot een daaruit volgende jaarlijks toegelaten dosis voor radiologische 
werkers. Het verloop daarvan is weergegeven in figuur IA. 

TOtGCL^TEN J A ^ ^ L I J K S E DCh'S ( W E P K E R S ) 

KC 

• S V j 

iT^rJl 

RELATIEVE AANDACHT 

s?e 19*0 i960 •"9SC 

Figuur 1 Verandering van de toelaatbare dosis (uitgedrukt in dosis-
(equivalent) per jaar) in de loop der jaren en een schema
tische voorstelling van het soort effecten met hun rela
tieve aandeel in de bepaling van de dosisreductie. 

5 



Het feit dat de jaarlijks toegelaten dosis in de loop der tijd flink 
gedaald is, hangt samen met het soort effecten waar men bezorgd over was 
(figuur IB). Aanvankelijk (-1930) zag men voornaine 1 ijk vroege effecten aan 
de huid (erytheemvorming). Om deze te voorkomen werd een "tolerantiedosis" 
van 0,1 R/dag gedefinieerd. Er werd verondersteld dat beneden deze dosis 
geen schadelijke effecten zouden optreden. Hierbij moet worden bedacht dat 
in die tijd voornamelijk met laag energetische röntgenstraling werd ge
werkt, zodat bestraling van dieper liggende organen niet significant was. 
Ook voor de Tweede Wereldoorlog was het bekend dat straling genetische en 
carcinogene effecten opleverde, naar pas na de introductie van de kernreac
tor met de mogelijkheid voor produktie van vele soorten radioactieve stof
fen werden deze effecten van belang geacht voor de stralingshygiëne. Boven
dien werd aan de hand van de effecten bij de overlevenden van de atoombom
explosies op Hiroshima en Nakasagi duidelijk bij welke orde van grootte de 
effecten significant werden. In de vijftiger jaren groeide de bezorgdheid 
voor effecten in de bloedvomende organen en voor de genetische effecten. 
De genetische effecten werden verondersteld af te hangen van de geaccumu
leerde dosis over een generatie. Dit alles leidde tot reductie van de 
toegelaten dosis tot 0,3 R/week (-1950) en later tot de leeftijdsformule: 
D = 5 (N-1S) rem voor de maximaal toegelaten dosis (-I960). 

In de zestiger en zeventiger jaren werd duidelijk dat straling carcinogeen 
was voor in principe alle organen die bestraald worden. Bovendien ging men 
uit van de stelling dat iedere blootstelling leidde tot verhoogde kans op 
deze effecten (lineariteitsprincipe) en dat ook de carcinogene effecten 
afhankelijk zijn van de dosis geaccumuleerd over het hele leven. Dit leidde 
tot sterke nadruk op het ALARA principe (as las reasonally achievable) 
met een dosislimiet (5 rem/jaar). 

HL'IDIGE SYSTEEM VAN STRALINGSBESCHERMING 

In 1977 heeft ICRP de meest recente algemene aanbevelingen uitgebracht 
(ref. 2), die de basis zijn voor het huidige stralingsbeschermingsbeleid. 
Uitgangspunt van deze aanbevelingen is dat er twee soorten effecten zijn: 
- Non-stochastische effecten: deze treden op in organen waarvan een groot 

gedeelte van de cellen door bestraling zijn geïnactiveerd of beschadigd. 
Zolang dit aantal beschadigde cellen relatief klein is, treedt geen 
effect op. Daarom heeft dit soort effecten een drempeldosis: beneden 
deze dosis treden geen non-stochastische effecten op; boven de drempel
dosis neemt de kans op non-stochastische effecten snel toe tot 100% en 
neemt ook de ernst van het effect toe met de dosis. 

- Stochastische effecten (kanker en erfelijke afwijkingen): de kans op 
deze effecten is ook aanwezig zonder bestraling, maar de kans neemt toe 
bij blootstelling aan straling. De toename is evenredig met de geaccumu
leerde dosis. In principe is hiervoor dus geen dosis zonder toename van 
de kans op effect aan te geven. 

Op grond van bovenstaande twee soorten effect is de doelstelling van de 
stralingshygiëne het voorkomen van non-stochastische effecten en de kans op 
stochastische effecten zo laag te houden dat deze van geen betekenis zijn 
voor de blootgestelde personen en voor de bevolking. 
ICRP beveelt aan deze doelstelling te realiseren met behulp van drie prin
cipes: rechtvaardiging, optimalisering en dosisiimieten. 
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Rech t vaardiging 
Iedere toepassing van radioactieve stoffen of straling brengt blootstelling 
van personen aan straling met zich mee. Elke bestraling verhoogt de kans op 
schadelijke effecten (stochastische effecten). Er moet dan ook een netto 
nuttig effect zijn dat opweegt tegen de risico's. Daarom beveelt de 1CRP 
aan dat bij iedere radiologische toepassing wordt nagegaan of de voordelen 
opwegen tegen de nadelen die deze toepassing met zich meebrengt: het recht
vaardigen van de stralingstoepassing. 

Optimalisering 
Indien besloten is tot een radiologische toepassing, dient de daarmee 
gepaard gaande blootstelling van werkers en bevolking zo laag gehouden te 
worden als redelijkerwijs mogelijk is (ALARA). De redelijkheid kan gekwan
tificeerd worden door de kosten van verdergaande verlaging van de doses af 
te wegen tegen de reductie van het risico van de blootstelling aan stra
ling: optimaliseren van de stralingsbeperking. 

Dosislimieten 
Het resultaat van de twee voorgaande principes is in het algemeen een 
beperking van de collectieve dosis van de beoogde toepassing. Daarom dient 
er ook een limiet gesteld te worden aan de individuele dosis, opdat het 
risico voor het individu niet significant wordt. Bovendien gelden deze 
limieten voor alle toepassingen, waarbij een bepaald individu betrokken 
wordt. ICRP beveelt een jaarlijkse dosislimiet aan voor beroepsmatige 
blootstelling (werkers) en voor leden van de bevolking. 

Als grootheid om de risico's van <lage) doses straling te kwantificeren 
stelt ICRP het effectieve dosisequivalent voor: 

Heff = T
 WT HT 

met WT = gewichtsfactor voor orgaan T 
HT = dosisequivalent van orgaan T 

en HT = Q x DT 

met Q - kwaliteitsfactor 
Dj = orgaandosis 

Als eenheid wordt voorgesteld de sievert (Sv) (1 Sv = 100 rem). 

Het effectieve dosisequivalent is een gewogen som van de risico's dat in 
een orgaan zich een fatale vorm van kanker ontwikkelt of dat een ernstige 
erfelijke afwijking in het nageslacht ontstaat. De gewichtsfactoren zijn 
afgeleid van de geëvalueerde risico's per orgaan (zie tabel I). Hieruit 
blijkt dat het totale risico op nadelige effecten gelijk is aan 
l,65xlO~2 Sv"1, waarbij 75% van het effect somatisch en 251 genetisch is. 

In het verdere verloop van dit artikel wordt dan ook voornamelijk aandacht 
geschonken aan het risico van straling op late somatische effecten. 
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TABEL I Overzicht van de risicofactoren en ueegfactoren voor de diverse 
organen, zoals gegeven door ICRP (ref. 2) 

Risicofactoren van late somatische effecten (kanker) en erfelijke afwijkin
gen als gevolg van stralng, met de weegfactoren voor de diverse organen. 

Orgaan Risicofactor (Sv~ ) Weegfactor Uj 

Borst 2,5 10"3 0,15 
Rode beenmerg 2,0 10~3 0,12 
Longen 2,0 10"3 0,12 
Schildklier 0,5 10"3 0,03 
Botoppervlakken 0,5 10"3 0,03 
Overige organen 5,0 10"3 0,30 

Totale late somatische 12,5 10"3 

effecten 

Erfelijke afwijkingen 4,0 10~3 

(gonaden) 
0,25 

Totaal stochastische effecten 16,5 10 3 1,00 

Opmerking: De risicofactor van enig ander orgaan dan de hier met name 
genoemde is niet groter dan 1,0 10 Sv~. De weegfactoren van de 'overige 
organen' dan de met name in de tabel genoemde zijn 0,06 voor de vijf 
organen die daarvan het hoogste dosisequivalent hebben; de bijdrage van de 
andere wordt verwaarloosd bij de berekening van het effectieve dosisequiva
lent. 

BASIS VOOR DE KENNIS VAN EFFECTEN BIJ LAGE DOSES 

Zoals reeds opgemerkt zijn de effecten van bestraling bij lage doses-
stochastisch van aard. Dat wil zeggen dat er een kans is dat straling late 
somatische (en erfelijke) effecten veroorzaakt. Er is echter ook een 
natuurlijke kans op deze effecten en dat bemoeilijkt het leggen van een 
oorzakelijk verband tussen bestraling en effect. Vandaar dat epidemiolo
gisch onderzoek vereist is. Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan naar de 
aard van het stralingseffect in de radiobiologie. 

EPIDEMIOLOGIE 

Het doel van epidemiologisch onderzoek met betrekking tot straling is 
groepen personen met verhoogde blootstelling aan straling te bestuderen en 
mogelijke effecten te analyseren om te komen tot een schatting van het 
stralingseffect bij lage doses. 
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Als voornaamste bron van gegevens wordt daarbij gebruik gemaakt van de 
volgende categorieën: 
- Overlevenden van de atoor.bomexplosies in Japan. 
- Therapeutisch bestraalde patiënten. 
- Werkers in uraniummijnen. 
Analyse van deze en andere groepen stuit op vele factoren van onzekerheid, 
zoals 
a. dosimetric: vaak dient de dosishistorie van de te onderzoeken groepen 

achteraf vastgesteld te worden met alle inherente onzekerheden; meestal 
is do dosis niet homogeen over de personen binnen een groep onderling of 
individueel. Soms dient rekening gehouden te worden met inwendige be
smetting met radionucliden, waarvan de omvang niet goed bekend is. 

b. andere carcinogene factoren. Naast straling zijn er vele andere factoren 
en stoffen die carcinogene werking hebben. Ook daarmee zal rekening 
gehouden dienen te worden. 

c. controle groepen. Er is een tamelijk hoge natuurlijke incidentie van 
kanker, die bovendien varieert van de ene bevolkingsgroep tot de andere. 
De verhoging van deze kans door straling is gering. Daarom dient zorg
vuldig bij een groep aan straling blootgestelde personen de controle
groep gezocht te worden die zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden 
verkeert met uitzondering van het stralingsniveau. 

d. volledige diagnose. Van zowel de te onderzoeken groep als van de con
trole-groep dient een goede diagnose van alle effecten gesteld te wor
den. Daar stralingseffecten pas vele jaren na blootstelling optreden, 
dient jarenlang de historie van de twee groepen gevolgd te worden. 

e. extrapolatiemodel. Analyse zal op statistische basis moeten gebeuren. 
Als dan bovendien verschillende doses voor diverse groepen bekend zijn 
zal er gewerkt dienen te worden met een mogelijke dosisrelatie. Deze 
relatie is ook nodig om de risico's te schatten bij andere doses (b.v. 
lagere doses). De onzekerheden van de gegevens bij de epidemiologie zijn 
zo groot dat daaruit nooit met zekerheid inzicht verkregen wordt in de 
dosisrelatie voor stochastische effecten. Dit inzicht wordt daarom 
vooral verkregen uit fundamentele studies bij radiobiologisch onderzoek. 

RADIOBIOLOGIE 

Het radiobiologisch onderzoek heeft ten aanzien van de stralingshygiëne tot 
doel inzicht te verschaffen in de werking van straling. Dit is met name 
belangrijk om een gefundeerde basis te geven aan de veronderstelde dosis
effect relatie voor de diverse soorten effect, de parameters en factoren 
waarvan het stralingseffect afhankelijk is en de wijze waarop een en ander 
toegepast kan worden om de risico's van lage doses straling te kwantifice
ren. In dit verhaal zullen met name voor late somatische effecten aspecten 
van de resultaten van radiobiologisch onderzoek nader besproken worden. 
De middelen, die de radiobiologie ten dienste staan, kunnen in twee onder
delen ingedeeld worden: experimenten met dieren (en planten) en cellulaire 
experimenten. Aanvankelijk waren het vooral effecten aan dieren en planten, 
die bestudeerd werden. In de zestiger jaren vond de ontwikkeling plaats van 
celculturen in vitro, waardoor het ook mogelijk werd de effecten van stra
ling op cellulaire schaal te onderzoeken. Dit heeft veel bijgedragen aan 
het inzicht, hoe het stralingseffect tot stand komt en welke soort schade 
verantwoordelijk is voor de diverse effecten. 
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DOSIS-EFFECT RELATIE CARCINOGENESE 

Het inzicht in de werking van straling bij de carcinogenese is gebaseerd op 
de volgende elementen: 
a. Bij het onderzoek naar de invloed van carcinogene stoffen en agentia op 

de tumorvorming bleek dat vele carcinogene stoffen mutageen zijn en 
omgekeerd, dat mutagene stoffen in het algemeen ook carcinogeen zijn 
(ref. 3). Dit leidde al snel tot de veronderstelling dat een mutagene 
stap noodzakelijk is voor tumorontwikkeling. 

b. Deze veronderstelling wordt gesteund door de constatering dat in vele 
tumorcellen zichtbare chromosoomafwijkingen worden gevonden (ref. 4). 
Chromosoomafwijkingen 2ijn ook oorzaak van bepaalde mutaties en dus is 
er een relatie tussen door straling gevormde chromosoomafwijkingen, 
mutaties en maligne transformatie, de omzetting van een nor ule cel tot 
tumorcel. 

c. Ook de dosis-effect relaties van cellulaire effecten, zoals mutaties, 
chromosoomafwijkingen en maligne transformatie, vertonen grote overeen
komst, hetgeen na de constateringen onder a. en b. niet verbazend is. 
Dergelijke cellulaire effecten kunnen beschreven worden door een 
lineair-kwadratische dosisrelatie: aD + 6D2 (ref. 5). 

d. Ten aanzien van carcinogenese is de opvatting dat in principe één tot 
maligniteit getransformeerde cel kan leiden tot tumorvorming. 

e. De voorgaande punten hebben tot de hypothese geleid, dat straling in het 
complexe proces van carcinogenese een extra bijdrage levert door de 
inductie van een mutagene stap. De dosisrelatie van mutaties is lineair-
kwadratisch, zodat ook de dosisrelatie van door straling geïnduceerde 
carcinogenese de algemene relatie aD + PD* heeft. 

Figuur 2 Schematische voorstelling van de interpretatie van de 
lineair-kwadratische dosisrelatie voor dubbele breuken in 
DNA (zie verder tekst). 

Op fundamentele basis wordt de lineair-kwadratische dosisrelatie verklaard 
door aan te nemen dat het stralingseffect een tweevoudig karakter heeft, 
b.v. dat cellulaire effecten afkomstig zijn van dubbele breuken in DNA (zie 
figuur 2 en ref. 5). Zo'n dubbele breuk kan afkomstig zijn van twee stra-
linssgebeurtenissen (ionisaties, excitaties) geproduceerd door één ionise
rend deeltje; de kans hierop is evenredig met de dosis (aD). Een dubbele 
breuk kan ook veroorzaakt worden door twee enkele breuken, ieder afkomstig 
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van een verschillend ioniserend deeltje; de kans daarop is evenredig met 
het kwadraat van de dosis <flDs). De totale hoeveelheid dubbele breuken in 
DNA is dus N = aD + 3D2. Deze dosisrelatie is inderdaad voor vele effecten 
gevonden, en b.v. voor mutaties in Tradescantia werd voor doses in de orde 
van 1 rad nog steeds een effect lineair met de dosis gevonden (en geen 
drenpeldosis) (ref. 6). 
Deze dosisrelatie is verder onderzocht onder verschillende omstandigheden. 
Bij lage dosistempi vond men dat de dosisrelatie lineair werd (aD). Ook dit 
is logisch te verklaren met de veronderstelling dat het oorzakelijke effect 
de inductie van een dubbele breuk in DNA is. Het herstel van enkelstrengs-
breuken is namelijk erg efficiënt en snel in normale cellen. Bij lage 
dosistempi verloopt er enige tijd tussen de inductie van de eerste en de 
tweede breuk v&n de kwadratische term (PD*). Is deze tijd lang genoeg, dan 
is de eerste breuk reeds hersteld voordat de tweede breuk geïnduceerd 
wordt, waardoor de dubbele breuk niet tot stand kan komen door de combina
tie van twee enkele breuken ( 6 = 0 ) . 
Experimenteel wordt dit gedrag inderdaad gevonden, ook voor somatische 
mutaties. Schematisch is dit weergegeven in figuur 3. Deze samenhang tussen 
dosis, dosistempo en effect is ook de basis voor de wijze, waarop door ICRP 
wordt verondersteld dat stochastische effecten zich gedragen; voor acute 
bestralingen: aD + PD2; voor lage dosistempi en lage doses: aD. Deze samen
hang is ook de fundamentele basis voor de lineaire extrapolatie naar lage 
doses. 

(»iC*) 

C-BDNSC-£ 

DOÏ s (G>' 

Figvur 3 Schets van de dosisrelatie van mutaties voor acute bestra
ling (aD * $D') en voor chronische bestraling (aD). 

Ook voor door straling veroorzaakte carcinogenese wordt deze dosiseffect 
relatie verondersteld te gelden uitgaande van de aanname dat één mutatie 
een cel tot roaligniteit kan transformeren en dat één getransformeerde cel 

11 



tot een tumor kan uitgroeien. Maar zijn deze veronderstellingen ten aanzien 
van het ontstaan van kanker door straling juist? Carcinogenese is een 
gecompliceerd en langdurig proces waarin verschillende fasen zijn te onder
scheiden def. 7). Zo spreekt men van een initiatie- en promotiefase. Er 
zijn chemische agentia die initiatie kunnen veroorzaken: de transformatie 
van een cel tot maligniteit; andere agentia zijn verantwoordelijk voor de 
promotie: de ontwikkeling van een getransformeerde cel tot een tumor. Er 
zijn ook agentia die beide fasen kunnen veroorzaken (zgn. volledig carcino-
gene stoffen). 
De maligne transformatie kan ook in cellulaire systemen in vitro bestudeerd 
worden. Het blijkt dat ook dit proces uit meer fasen bestaat. Een normale 
cel heeft in principe het vermogen tot deling, maar zal dit in het algemeen 
op een gecontroleerde wijze en slechts een beperkt aantal keren doen. Bij 
de omzetting van een normale cel tot een maligne cel dient de cel eerst 
geïmmortaliseerd te worden: het vermogen te krijgen om onbeperkt te kunnen 
delen. Daarna is een tweede stap nodig om de cel tot maligne cel om te 
zetten 'zie figuur 4) <ref. 8). Beide stappen, immortalisatie en maligne 
transformatie worden genetisch bepaald en kunnen worden veroorzaakt door 
een mutagene stap. De genen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn de 
zogenaamde oncogenen. Het onderzoek hiernaar ondervindt momenteel een snel
le ontwikkeling. Immortalisatie en maligne transformatie komen tot stand 
door oncogen-activering en in pri icipe lijkt het mogelijk dat straling in 
beide stappen, als mutageen agens, een rol speelt. 

TWEE-STAPSMODEL MALIGNE TRANSFORMATIE 

N ) > < i y —> < M > 

NORMAAL GEÏMMORTALISEERD MALIGNE 

Figuur 4 Het twee-stappen model voor de inductie van maligne trans
formatie. 
De eerste stap is de immortalisatie van een normale cel, 
zodat er geen beperking meer is aan het aantal delingen dat 
de cel kan ondergaan. De tweede stap is de kwaadaardigheid, 
d.w.z. het niet-gereguleerd en ongeremd delen van de cel. 
Beide stappen worden beheerst door mutaties op oncogen-
niveau (ref. 18). 

Wat is nu van dit soort onderzoek van belang voor de stralingshygiëne? Van 
belang is de constatering dat carcinogenese een meervoudig proces is waarin 
verschillende mutagene stappen nodig zijn. De vraag is: hoeveel van dez2 
stappen worden veroorzaakt door straling bij de verhoging van de kans op 
kanker door bestraling? Het antwoord kan zijn: 
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a. Slechts één mutagene stap is voldoende. De consequentie in dit geval is 
dat een andere factor blijkbaar nodig is voor de andere stappen in het 
proces van de carcinogenese; straling is niet een volledig carcinogeen, 
en de dosis-effect relatie is voor lage doses waarschijnlijk lineair. 

b. Straling veroorzaakt neer dan één mutagene stap. In dit geval is stra
ling wel een volledig carcinogeen agens, maar aangezien de kans op één 
mutatie lineair met de dosis is, zou de dosis-relatie voor tumorvorrning 
wel eens puur kwadratisch met de dosis kunnen zijn. 

Algemene conclusie uit dit oncogenen-onderzoek is, dat de rol van straling 
in de carcinogenese nog niet volledig duidelijk is, maar het lijkt in ieder 
geval aannemelijk dat interactie met andere factoren een belangrijke zaak 
is. Er dient rekening mee gehouden te worden dat factoren, zoals leeftijd, 
erfelijke aanleg, gezondheidstoestand, andere mutagene stoffen e.d. van 
invloed zijn op de gevoeligheid van een organisme voor straling. Bovendien 
lijkt het dat de vanzelfsprekendheid van de lineaire dosisrelatie bij lage 
doses op grond van fundamentele argumenten niet zo groot is als vroeger 
wellicht aangenomen werd. 

ABSOLUUT OF RELATIEF RISICOMODEL? 

Er worden in het algemeen twee soorten modellen in beschouwing genomen voor 
de manier waarop straling zou leiden tot een verhoging van de kans op 
kanker, het absolute en het relatieve risicomodel (ref. 9). 
Bij het absolute risicomodel veronderstelt men dat straling leidt tot een 
verhoging van de kans op kanker waarbij de verhoging per eenheid van dosis 
constant is, onafhankelijk van de natuurlijke mcidentie van kanker. In 
tegenstelling hiermee wordt bij het relatieve risicomodel verondersteld dat 
de verhoging per eenheid van dosis een fractie is van de natuurlijke kans 
op kanker. Het is duidelijk dat er grote verschillen in het voorspellen van 
het effect van straling kunnen ontstaan bij het gebruik van het ene model 
t.o.v. het andere als b.v. resultaten van de ene populatie worden vergele
ken met een andere populatie Met name treden deze verschillen op in de 
leeftijdsafhankelijkheid van het stralingseffect en de vergelijking van 
twee bevolkingsgroepen met groot verschil in natuurlijke incidentie aan 
kanker. De ICRP hanteert het absolute risicomodel, maar het onderzoek naar 
de carcinogenese en de rol van straling daarbij lijken het relatieve risi
comodel te ondersteunen. De NCRP (ref. 10) heeft een onderzoek laten ver
richten naar de toepasbaarheid van beide modellen om te zien of op grond 
van epidemiologische gegevens uitsluitsel over beide modellen zou kunnen 
worden verkregen. 

Leeftijdsafhankelijkheid 
Zoals bekend neemt de incidentip van kanker sterk toe met de leeftijd. 
Indien het relatieve risicomodel wordt gebruikt om de toename van kanker te 
beschrijven bij bestraling, zou de toename door straling per eenheid van 
dosis groter worden bij hogere leeftijden. Bij het absolute risicomodel 
blijft de toename door straling per eenheid van dosis gelijk voor alle 
leeftijden. Tabel II geeft een overzicht van de resultaten van het NCRP-
onderzoek op dit punt. Bij leukemie en botkanker is er geen uitsluitsel. 
Voor borstkanker bij vrouwen en maagkanker geeft het relatieve risicomodel 
een goede beschrijving van de stralingsgevoeligheid. Voor schildklierkanker 
is er een lichte voorkeur voor het absolute risicomodel. 
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TABEL II Resultaten van de analyse omtrent de toepasbaarheid van het 
relatief risicomodel (RR) en het absoluut risicomodel (AR) voor 
de leeftijdsafhankelijkheid van het stralingseffect bij diverse 
soorten kanker (ref. 10). 

Toepas baarheid re latief risicomodel (RR) of 
(NCRP 1985) 

absoluut risicomodel (AR) 

Soort' RR AR 

Leukemie - -
Bot 
Borst (vrouwen) ** 
Maag 
Schildklier ? (•) 

^ode: - toepasbaarheid slecht 
? toepasbaarheid twijfelachtig 
(+) toepasbaarheid voldoende, maar niet over de gehele lijn 
+ toepasbaarheid goed 
++ toepasbaarheid zeer goed 

Vergelijking van twee bevolkingsgroepen 
In het algemeen wordt aangenomen dat de resultaten van epidemiologisch 
onderzoek van een bevolkingsgroep direct te vergelijken zijn met die van 
een andere groep met dezelfde leeftijdsopbouw. Dit geldt voor beide risico-
modellen als de natuurlijke incidentie ongeveer gelijk is. Soms zijn echter 
grote verschillen tussen het natuurlijke voorkomen met kanker in twee 
bevolkingsgroepen. Zo is er een groot verschil in de incidentie van borst
kanker bij Japanse vrouwen en Amerikaanse vrouwen (zie figuur 5). 
In dergelijke gevallen is het stralingsrisico afhankelijk van het risico
model. Ook hiervan zijn enkele voorbeelden in het NCRP-onderzoek meegeno
men. Tabel III geeft daarvan een overzicht. Het blijkt dat in deze gevallen 
het absolute risico-model beter toepasbaar is. terwijl voor leukemie beide 
modellen voldoen. 

Interactie net roken 
Epidemiologisch is het duidelijk dat er een relatie is tussen roken en 
longkanker. Het is daarom mogelijk om te kijken of het stralingsrisico voor 
rokers groter is dan voor niet-rokers en daarmee de toepasbaarheid van het 
relatieve of absolute risicomodel te beoordelen. Er zijn twee populaties, 
waarvan gegevens bekend zijn voor rokers en niet-rokers: overlevenden van 
de Japanse atoomexplosies en uraniummijnwerkers. De relatieve gevoeligheid 
van deze populaties voor roken, straling en de combinatie zijn gegeven in 
tabel IV. Het blijkt dat voor de uraniummijnwerkers het relatieve risico
model toepasbaar is, terwijl voor de Japanse atoombomoverlevenden het 
absolute risicomodel lijkt te gelden. 
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Figuur 5 De incidentie van borstkanker bij vrouwen in Japan en 
Verenigde Staten als functie van de leeftijd (ref. 10j. 
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TABEL III Resultaten van de analyse omtrent de toepasbaarheid van het 
relatief risicomodel (RR) en het absoluut risicomodel (AR) bij de 
vergelijking van het stralingseffect bij de ene bevolkingsgroep 
met dat bij een andere met verschillende natuurlijke incidentie 
van kanker (ref. 10). Voor de code, zie tabel II. 

Toepasbaarheid relatief risicomodel (RR) of absoluut risicomodel 
(NCRP 1985) 

(AR) 

Soort RR AR 

Borst (vrouwen) 
Schildklier 
Leukemie 

+ 

+ 

+ 
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TABEL IV Het relatieve stralingsrisico voor longkanker bij rokers en aan 
straling b!ootgestelden voor uraniuntmijnwerkers en overlevenden 
van de Japanse atoombomexplosies (ref. 10). 

üraniuii miners Atomic bomb 
Population Survivors 

Smoking L^vei Smoking Level 
Low Hi t.h Low High 

Radiation level Low 1.0 7.7 1.0 9.7 

High 13.2 146.8 6.2 14.0 

De conclusie van de2e paragraaf is niet bevredigend. Er blijkt geen unifor
me uitspraak mogelijk over de vraag welk risicomodel de voorkeur verdien* 
bij de beschrijving van de stralingsgevoeligheid van carcinogenese. Het 
oncogenen-onderzoek naar dp carcinogenese wijst in de richting van het 
relatieve risico-model. Epidemiologisch is de voorkeur voor één van beide 
modellen onduidelijk en niet ondubbelzinnig. ICRP gebruikt het absolute 
risicomodel. Hierbij dient aangetekend te worden dat, indien het relatieve 
risicomodel zou worden gehanteerd, dit een toename van de stralingsgevoe-
ligheid voor hogere leeftijd zou betekenen, die echter wordt verkleind door 
een kortere tijd voor expressie van een door straling geïnduceerde kanker. 
In dit licht is het gebruik van het absolute risicomodel dan ook gerecht
vaardigd zolang er geen meer definitieve onderzoeksresultaten worden ge
vonden. 

HET EFFECTIEVE DOSISEQUIVALENT 

Bij de beschrijving van dosislimieten (pag. 7) is het effectieve dcsis-
equivalent geïntroduceerd zoals dit door ICRP (ref. 2) wordt aariDevolen. 
Enkele opmerkingen die. ?n hierover gemaakt te worden. 
Het dosisequivalent is een grootheid die een maat is voor het risico op 
effecten van straling. Dit impliceert dat in deze grootheid enerzijds 
fysische grootheden (orgaandoses) worden gecombineerd met biologische 
grootheden (kwaliteitsfactoren). 

Fysische grootheden zijn goed definieerbaar en tijdloos. Biologische groot
heden, zoals de kwaliteitsfactor, zijn afhankelijk van radiobiologische en 
epidemiologische resultaten en kunnen veranderingen ondergaan in de loop 
der tijd. Zo is b.v. de kwaliteitslactor voor snelle neutronen in 1984 door 
ICRP verhoogd van 10 naar 20 (ref. 1 1 ) . Dat wil zeggen dat aan blootstel
lingen, waarbij neutronen zijn betrokken, nu een groter risico wordt toege
kend dan enige jaren geleden. Het effectieve dosisequivalent is dus tijds
afhankelijk. Het verdient daarom aanbeveling significante blootstellingen 
van personen te registreren in fysische eenheden en daarnaast een bereke
ning te geven van het daarmee gepaarde risico in een daartoe gedefinieerde 
grootheid. 
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Wat de kwaliteitsfactor voor neutronen betreft is de verhoging naar L'O een 
logische stap, die te verwachten was na de veihoging van de kwaliteitsfac-
tor van alfastraling tot 20 (ref. 2). Er zijn onderzoekers die een verdere 
verhoging voorstellen van de kwaliteitsfactor voor neutronen tot SO of 
zelfs 100, maar eenstemmigheid is hier niet over. Bovendien dient dan de 
vraag gesteld te worden of dit een vergroting van het stralingsrisico voor 
neutronen zou moeten betekenen, of dat het stralingsrisico voor fotonen 
(gammastra 1 m g ) bij lage doses tot nu toe te hoog werd geschat. 

ZIJN DE RISICO'S VAN ZEER LAGE DOSES TE VERWAARLOZEN? 

Toepassing van het effectieve dosisequivalent en de inherente lineaire 
dosis-effect relatie voor stochastische effecten kan in de praktijk van het 
berekenen van het collectief dosisequivalent van in het wilieu verspreid»-
radionucliden leiden tot aanzienlijke bijdragen, die het resultaat <ijn van 
het risico van zeer kleine doses over grote bevolkingsgroepen. De vraag 
komt daarbij aan de orde, wat de betekenis van deze bi idragen Deer is dan 
een mathematische optelsom en of het niet gerechtvaardigd is het risico van 
zeer kleine doses te verwaarlozen. 

De ICRP is over deze kwestie tot nu toe zeer terughoudend geweest en acht 
het noodzakelijk iedere bijdrage aan het collectieve dosisequivalent, ook 
van zeer lage individuele doses, mee te rekenen voor een juiste berekening 
van het collectieve dosisequivalent. 

Binnen de NCRP is deze vraag eveneens ter discussie geweest . In deze orga
nisatie zijn voorstellen gedaan om een individuele dosis te defileren, 
waarbeneden het daaraan verbonden risico als verwaarloosbaar is te schou
wen (ref. 12). Tabel V toont een overzicht van voorstellen uit ll>54 van 
individuele maximale doses voor werkers en leden van de bevolking onder 
diverse omstandigheden. Daarbij wordt uitgegaan van een maxirr.aal risico 
voor werkers van gemiddeld 10 per jaar en voor leden van de bevolking van 
gemiddeld 10"-* per jaar (eenzelfde uitgangspunt als ICRP). Daarnaast stelt 

de NCRP een verwaarloosbaar niveau voor van maximaal 1 mrem per jaar. 
-7 

overeenkomend met een risico van 10 per jaar. Dit voorstel wordt ingege
ven door praktische overwegingen. De vraag die wij ons hier willen stellen 
is: zijn er wetenschappelijke argumenten, die zo'n verwaarloosbaar niveau 
ondersteunen? 
De volgende gegevens kunnen daarbij in beschouwing genomen voiden. 

VERGELIJKING MET TOTALE KANS OP KANKER 

Zoals bekend is er een aanzienlijke "natuurlijke" kans op kanker. Wat 
daarvan de uiteindelijke oorzaak is, is moeilijk te zeggen. Wel worden aan 
diverse factoren bijdragen toegerekend (zie tabel VI, ref. 13). Daarbij is 
de bijdrage van straling slechts ongeveer IX van het totaal, uitgaande van 
een gemiddelde blootstelling aan natuurlijke straling van 2 mSv/jaar en aan 
door de mens geïntroduceerde radiologische toepassingen van 1 mSv/jaar. Het 
niveau van verwaarloosbare blootstelling komt overeen met een risico op 
kanker van 0,01t van de natuurlijke incidentie, ofwel 1 op 10.000, ruim 
binnen de variatie in natuurlijke incidentie, en eveneens ruim binnen de 
variatie van natuurlijke stralingsbronnen. 
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TABEL v Limieten te stellen aan het risiconiveau en het dosismveau van 
diverse categorieën persenen zoals voorgesteld door de NCRP in 
1983-84 (ref. 12). 

Exposure Circumstance Risk Limit Dose Level 

Occupational 

Public 

Embryo-Fetus 

Emergency 

Average Worker 
Individual 

Occasional 
Repeated or 
Continuous 
Continuous 
(Remedial Action) 

Gestation Period 

Volunteer 

10_4/y 
10~2 Lifetime 

O.S 10"*/y 
0.1 10-4/y 

0.5 10_A/y 

To be Developed 

No Fixed Limit 

Negligible Risk Ignore Lower tasks 10 '/y 
Level 

1 rem/y or less 
5 rem/y Max. or 

2(N-18)rem 

0.5 rem/> 
0.1 rem/y 

0.5 rem/y 
2 WLM/y Radon 

SC 76 

Risk of 10~2 

(100 rem) 
Rarely Justified 

1 mrem/y 

DOSIS-EFFECT RELATIES VAN STRALINGSEFFECTEN BIJ MENSEN 

Er wordt voortdurend onderzocht of er effecten zijn waar te nemen van 
kleine duses straling op bevolkingsniveau. De moeilijkheid daarbij is dat 
de tamelijk hoge natuurlijke incidentie het aantonen van een significante 
verhoging door straling belemmert. Ondanks de aanname van een lineaire 
dosis-effect relatie bij lage doses, zijn er diverse epidemiologische 
gegevens, die bij lage doses praktisch geen effect van straling laten zien. 
Figuur 6 toont de gemiddelde incidentie van Lankei in gebieden van de 
Verenigde Staten met verschillende niveaus achtergrondstraling. Er is geen 
relatie met de dosis tot niveaus met meer dan ven verdubbelde hoeveelheid 
achtergrondstraling. Kennelijk is de invloed van andere factoren groter, 
20dat de invloed van straling verwaarloosbaar ir-. 
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TABEL VI Percentage sterfgevallen door kanker toegeschreven aan 
factoren door Doil en Peto en aan straling tref. 13). 

diverse 

Factoren Percentage sterfgevallen door kanker 

Tabak 
Alcohol 
Dieet 
Voedseladditieven 
Reproduktie en sexueel gedrag 
Beroep 
Milieuverontreiniging 
Industriële produkten 
Medicijnen en medische behandeling 
Geofysische factoren 
Infectie 
Onbekend 
Straling: 
- natuurlijke stralingsbronnen 
- menselijke activiteiten 

30 
3 
35 

< 1 
7 

2 
c 1 

1 
3 
10? 
? 

1 

0,5 

<i 

er 
c 
5 

200-
190-
I80r 
1705-
(60-
I50'L 

140 
130* 
120 
110 
100 

• • 
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••!f 

_i i i_ J 
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NATURAL BACKGROUND (rrwer.v/Q) 

De incidence van kanker in de Verenigde Staten in gebieden 
wet verschillende niveaus achtergrondstraling (ref. 15). 

Figuur 7 toont de dosis-relatie voor de incidentie van leukemie bij de 
overlevenden van de atoombomexplosies in 'Japan; het bovenste deel voor 
dosisschattingen van 1965, daaronder voor meer recente dosisschattingen. 
Ook als voor deze acute bestraling een lineair-kwadratische dcsis-relatie 
wordt gebruikt, dan nog toont vooral het onderste gedeelte van figuur 7 dat 
de helling bij lage doses niet significant is. Beneden 20 rad is geen 
dosis-relatie aantoonbaar. 
Figuur 8 toont de dosisrelatie voor chromosoomafwijkingen in lymphocyten, 
die betrokken zijn uit bloed van proefpersonen en daarna bestraald met 
röntgenstraling. Het betreft de compilatie van gegevens, die verzameld zijn 
door veel laboratoria. Ook hierbij blijkt, dat beneden 40 mCy geen verho
ging van het aantal afwijkingen optreedt t.o.v. de natuurlijke frequentie. 
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Figuur 8 De inductie van chromosoomafwijkingen in menselijke lympho-
cyten bestraald in vitro met röntgenstraling (ref. 17), 
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De conclusie van deze figuren is blijkbaar dat bij hoge natuurlijke 
incidentie het effect van lage doses straling niet aantoonbaar aanwezig is, 
of sons zelfs negatief. 

VERGELIJKING MET ULTRAVIOLETTE STRALING 

Uit het voorgaande zou men tot de conclusie kunnen komen, dat doses, die 
klein zijn b.v. ten opzichte van de variatie van de natuurlijke achter
grondstraling, of die zo klem zijn dat het daarmee gepaard gaande effect 
klein is t.o.v. de variatie in het effect (c.q. incidentie van kanker), 
verwaarloosd zouden kunnen worden, ondanks de principiële aanname van de 
lineaire dosis-effect relatie voor stochastische effecten. 
Een soortgelijk dilemma treffen we aan bij blootstelling aan ultraviolette 
straling (UV). L'V heeft veel overeenkomst met ioniserende straling; het 
komt ook voor als natuurlijke achtergrond-straling en het heeft soort
gelijke effecten op de huid, waaronder de incidentie van tumoren. Er zijn 
ook verschillen, zoals het met-ioniserende karakter van UV en de geringe 
penetratie (ref. 14). 
Van UV weten we bovendien, dat er naast schadelijke effecten (kanker, 
huidveroudering) ook positieve reacties zijn (vitamine D produktie en een 
zekere opbouw van afweerreacties). Stralingsbescherming van geringe bloot
stelling aan UV leidt daarom tot afweging van risico's tegen positieve 
werking, waarbij UV bij hetzelfde individu bijdragen heeft aan beide kan
ten. De neiging is daarbij groot om kleine blootstellingen aan UV niet 
onaanvaardbaar te achten. De daarop volgende vraag, m het licht van de 
analogie UV-ioniserende straling, is: zou voor ioniserende straling de
zelfde conclusie gerechtvaardigd 2ijn? M.a.w. zijn er bij ioniserende 
straling wellicht ook positieve reacties die de schadelijke werking bij 
lage doses te niet doen? Een vernieuwde interesse voor stralingshorraesis 
toont dat dit denkbeeld nog levensvatbaar is. 

De wetenschappelijke argumenten voor een grens, waarbeneden de blootstel
ling aan ioniserende straling verwaarloosd zou mogen worden, zijn niet 
hard. Toch is er een aantal gegevens, dat wijst op een verlaagd effect bij 
lage doses, dus minder dan op grond van een lineaire dosis-relatie verwacht 
zou worden. Het zou goed zijn de discussie op het punt van een verwaarloos
bare dosis niet door een categorisch "nee" te smoren. 

CONCLUSIES 

In dit artikel is getracht de wetenschappelijke basis voor enkele stra-
lingshygiënische beginselen aan te geven en zijn enige recente ontwik
kelingen in het onderzoek besproken. Daarbij is getoond dat de lineaire 
dosis-effect relatie voor stochastische effecten een wetenschappelijke 
basis heeft in de radiobiologie, die uitgangspunt is voor kwantitatieve 
schattingen van de stralingsrisico's bij lage doses; de kennis op dit 
gebied overtreft de kennis op menig ander gebied van risicodragende facto
ren en vormt een goed uitgangspunt voor een verantwoord stralingsbescher
mingssysteem. Recente ontwikkelingen duiden er op dat schattingen bij zeer 
lage doses op deze basis eerder tot te hoge dan tot te lage uitkomsten 
leiden. Verder onderzoek zou kunnen leiden tot verbeteringen in het systeem 
(b.v. een aangepast risicomodel), waarvoor op dit moment de noodzakelijke 
argumenten ontbreken. 
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O N T W I K K E L I N G E N T O E P A S S I N G V A N D E 
B A S I S F I L O S O F I E V A N S T I ^ A L I N G S B E S C H E R M I N G 

Ir. Chr.J. Huyskens 

SAMENVATTING 

De basisfilosofie van stralingsbescherming ligt besloten in de doelstelling 
om non-stochastische effecten te voorkomen en de kans op stochastische 
effecten tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De basisfilosofie van 
stralingshygiëne komt tot uitdrukking in het internationaal aanvaarde drie-
traps-systeem van dosisbeperking dat bestaat uit rechtvaardiging, ALARA" en 
dosislimieten. 
Begonnen wordt met een uiteenzetting over de historische ontwikkeling van 
de basisfilosofie. Daaruit zal blijken dat de drietraps-systematiek van 
1CRP niet zo principieel nieuw als soms wordt verondersteld. De hiërarchie 
van de uitgangspunten is in de loop der ti;d omgekeerd. 
Geprobeerd wordt de onderdelen rechtvaardiging, ALAFIA en dosis limieten 
verder uit te werken, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan enkele 
misconcepties. 
Bij de bespreking van het fenomeen dosislimiet wordt nadruk gelegd op op de 
conceptueel zuivere betekenis van het limietbegrip. 
In dat verband wordt ook gesproken over het hanteren van het "upperbound" 
concept bij planning. 
De drietraps-systematiek is toepasbaar als het gaat om toepassingen van 
stralingsbronnen, In ongevalssituaties geldt een andere benadering. Ook bij 
dosisbeperking m.b.t. natuurlijke stralingsbronnen is de drietraps-systema
tiek niftt zonder meer van toepassing. 
In de beschouwing over toepassing en toepasbaarheid van de drietraps-
systematiek wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop e.e.a. is terug 
te vinden in de wetgewng, het beleid en de praktijk van de stralingsbe
scherming. 

HISTORIE 

Aanvankelijk waren hoofdzakelijk de acute effecten van straling bekend, die 
waarneembaar worden wanneer het 2gn. drempeldosisniveau wordt overschreden. 
Er werd dan ook duidelijk gesproken van radiation injury, ofwel merkbare 
schade aan de gezondheid. 
Verondersteld werd dat blootstelling beneden het drempeldosisniveau toe
laatbaar was. Daarom werd in eerste benadering gedacht en gewerkt in termen 
van tolerantiedosis. 
In de begintijd was de aandacht vooral gefocusseerd op de bescherming van 
werkers tegen uitwendige bestraling. In de praktijk kwam dat neer op de 
beperking van de drie belangrijke factoren van blootstelling, nl. de tijd, 
de afstand tot de bron en de afscherming. Pas later kwam er aandacht voor 
bescherming tegen inwendige besmetting. 

ALARA betekent: zo laag als redelijkerwijs haalbaar (As Low As Reasonably 
Achievable) 
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Eerst rond 1940 werden de genetische effecten van straling duidelijk en na 
de tweede wereldoorlog is er sprake geweest van een explosieve toename van 
kennis over de biologische effecten van straling. In bijzonder de ernstige 
late effecten zoals kankervorming en leukemie werden bekend. Deze toegeno
men kennis over de dosis-effect relaties voor de stochastische effecten, 
hebben de laatste 20 jaar vooral de ontwikkeling van de normstelling voor 
stralingsbescherming bepaald. 
Voor het individu werd het tolerantiedosis concept verlaten en vervangen 
door een benadering die uitging van aanvaardbaar risico voor het individu. 
De "acceptable risk" benadering resulteerde in het vastleggen van maximaal 
toelaatbare doses voor individuele personen. De maximaal toelaatbare dosis 
werd destijds omschreven als de dosis ioniserende straling waarvan verwacht 
kan worden dat ze geen merkbare lichamelijke schade zal opleveren. En 
"merkbare lichamelijke schade" werd in dit verband omschreven als lichame
lijke verschijnselen die gemiddeld gesproken door de betrokken persoon of 
door medische instanties zou worden aangemerkt als werkelijke schade aan de 
gezondheid van het individu. 
Destijds werd het begrip risico nadrukkelijk opgevat als een verzamelnaam 
voor "schade aan de gezondheid". Eerst in 1973 met publicatie ICRP-22 werd 
de terra risico in deze betekenis vervangen door het begrip detriment, dat 
synoniem is met "te verwachten gezondheidsnadeel". 

In de ICRP-aanbevelingen van 1956 wordt de doelstelling van stralingsbe
scherming geformuleerd als 
- preventie of minimalisering van somatische schade voor het individu en 
- minimaliseren van de genetische gevolgen voor de bevolking. 
In deze ICRP-aanbevelingen zien we naast het concept van een maximaal 
toelaatbare dosis de eerste aanzet tot wat we vandaag de dag het ALARA-
beginsel noemen. Op grond van de vaststelling dat er bij straling sprake 
kan zijn van effecten die onomkeerbaar zijn en cumulatief werke.i wordt 
aanbevolen dat al het mogelijke moet worden gedaan om de blootstelling tot 
het laagst mogelijke niveau te beperken. 

"Whilest the values proposed for maximum permissible doses are such" 
"as to involve a risk which is small compared to the other hazards" 
"of life. Nevertheless, in view of the incomplete evidence on which" 
"the values are based, coupled with the knowledge that certain" 
"radiation effects are irreversible and cumulative, it is strongly" 
"recommended that every effort be made to reduce exposure to all" 
"types of ionizing radiation to the lowest possible level." 

Deze formulering op zich was uiterst vaag. In 1959 volgde een poging tot 
verduidelijking door te stellen dat er sprake zou moeten zijn van "zo laag 
als praktisch haalbaar". 

"It is emphasized that the maximum permissible doses are maximum" 
"values: the commission recommends that all doses be kept as low as" 
"practicable and that unnecessary exposure be avoided," 

Los van de vraag of door deze formulering de praktische toepassing van het 
concept eenvoudiger werd, moeten we constateren dat met de toevoeging dat 
onnodige blootstelling moet worden vermeden, de kiem werd gelegd voor het. 
rechtvaardigingsbeginsel. De strekking van de filosofie werd langzamerhand 
duidelijk, maar de toepasbaarheid ervan in de praktijk was nog zeer be
perkt. 
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!n de ICRP-aanbevelingen van 1966 verschijnt voor het eerst het acroniem 
ALARA, wat dan nog staat voor "As Low As Readily Achievable". 
De basisfilosofie van stralingsbescherming werd opnieuw geformuleerd als 
- Het voorkomen van acute stralingseffecten bij het individu en 
- Het limiteren van het risico van late effecten tot een aanvaardbaar 
niveau. 

"as any exposure may involve some degree of risk, the commission" 
"recommends that any unnecessary exposure be avoided, and that all" 
"doses from justifiable exposures, be kept as low as readily" 
"achievable, economic and social considerations being taken into" 
"account". 

Zoals uit de gekozen formulering blijkt, zou de aanvaardbaarheid van het 
blootstellingsniveau moeten worden beoordeeld tegen het licht van de voor
delen die aan de toepassing waren verbonden. Daarbij zal wel degelijk ook 
gelet moeten worden op economische en sociale aspecten. 
De wijze waarop het zou kunnen gebeuren werd verder uitgewerkt in de ICRP-
aanbevelingen uit 197 3. Toen reeds werd door de 1CRP de methode van cost-
benefit anaysis genoemd als techniek voor het afwegen voor voor- en nade
len. 
Ik noem in dit verband het feit dat toen ook het concept collectieve dosis 
werd geïntroduceerd. 
Het gebruik van dit begrip maakt het mogelijk om niet alleen de individuele 
dosis in de beschouwing te betrekken maar ook het aantal personen mee te 
rekenen dat wordt blootges.eld t.g.v. een bepaalde radiologische praktijk. 
Ik moet hier opmerken dat het begrip detriment nu wordt gebruikt als syno
niem voor het in vroegere ICRP-publicaties gehanteerde begrip risico. 
Voor de bevolking wordt het detriment omschreven als de mathematische 
verwachtingswaarde van de gezondheidsschade die door straling wordt veroor
zaakt. Daarbij wordt niet alleen gelet op de waarschijnlijkheid van optre
den, maar ook op de ernst van het effect. 
In ICRP-piiblicatie 22 wordt het begrip risico gebruikt om de waarschijn
lijkheid aan te duiden dat een bepaald effect zou kunnen optreden bij een 
individu. In dezelfde publicatie wordt de systematiek van stralingsbescher
ming hernieuwd omschreven in achtereenvolgenr de volgende vier elementen. 
- Toepassing van het concept maximaal toelaatbare dosis. 
- Vermijden van onnodige blootstelling. 
- Operationele controle door middel van ALARA. 
- Het dosisniveau moet te rechtvaardigen zijn in reiatie met de voordelen 
van de toepassing. 

Het valt op dat, hoewel het begrip collectieve dosis reeds is gedefinieerd, 
er toch in de doelstelling nog heel nadrukkelijk wordt gemikt op het beper
ken van de individuele somatische gezondheidsschade. 
Voor wat betreft de bevolking in haar geheel was in een vroeger stadium, 
medio 19S5/1959 met het oog op mogelijke genetische effecten van straling 
reeds aanbevolen dat de gemiddelde bevolkingsdosis m.b.t. de gonaden. 
beperkt diende te blijven tot 5 rem per generatie, hetgeen correspondeert 
met een getalw*. rde van 170 millirem per jaar , die naar we moeten vast
stellen een eigen leven is gaan leiden. 

5 rem - SO millisievert; 170 millirem = 1,7 millisievert 
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Hoewel het een nuanceverschil lijkt, stel ik vast dat er in ICRP-aanbeve-
lingen voor individuele leden uit de bevolking van meet af aan werd gespro
ken over dosislimieten en niet van maximaal toelaatbare doses zoals in de 
aanbevelingen voor beroepsmatig blootgestelde werkers werd gedaan. Ik ga 
later in op de conceptuele betekenis van het begrip dosislimiet. 
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat met de ICRP-publicaties 9 en 22 
er een samenstel van drie objectieven in de stralingsbescherming was uitge
kristalliseerd, nl. 
- De doelstelling om de individuele dosis te limiteren op een niveau dat 
correspondeert met een aanvaardbaar risico voor het individu. 

- De verdergaande doelstelling om daar beneden de stralingsdcsis zo moge
lijk nog verder terug te dringen. Hierbij wordt duidelijk het kosten-baat 
principe als nevengeschikt geformuleerd, hetgeen betekent dat de verder
gaande reductie van eventuele gezondheidsschade in redelijkheid moet 
worden afgewogen tegen de inspanningen die dat kost. 

- Als derde stap is herkenbaar dat ongerechtvaardigde blootstelling te 
allen tijde achterwege dient te blijven. 

Dezelfde drie elementen zien we terug in de drietraps-systematiek voor 
stralingsbescherming zoals ICRP die heeft geformuleerd in de aanbevelingen 
van 1977. Wat feitelijk is veranderd, en dat is terdege van groot belang, 
is de onderlinge ordening van het rechtvaardigingsbeginsel, het ALARA-
principe en het stelsel van dosislin.ieten. Bovendien zijn de uitgangspunten 
elk scherper geformuleerd. 
- Toepassingen van straling zijn slechts dan gerechtvaardigd als de af
weging van voordelen en nadelen van de toepassing een netto gunstig 
resultaat oplevert. 
"No practice shall be adopted unless its introduction produces a" 
"positive nett benefit." 

- Blootstelling aan straling moet zo laag worden gehouden als redelijker
wijs haalbaar is, daarbij spelen ook economische en maatschappelijke 
factoren een rol. 
"All exposures shall be kept as low as reasonably achievable." 
"economic and social factors being taken into account." 

- Er gelden individuele dosis limietwaarden die niet mogen worden over
schreden. 
"The dose equivalent to individuals shall not exceed the limits" 
"recommended for the appropriate circumstances." 

RECHTVAARLIGING 

Het rechtvaardigingsprincipe houdt in dat een toepassing van straling 
slechts kan worden toegestaan wanneer daaraan duidelijk voordelen zijn 
verbonden die in voldoende mate opwegen tegen e\ntuele nadelen. 
Dergelijke kosten-baten afwegingen zijn vaak moeilijk te maken, vooral als 
de personen of groepen die de nadelen van een toepassing ondervinden niet 
dezelfde zijn als degenen die de voordelen ervaren. Het moet wel duidelijk 
zijn dat op grond van het rechtvaardigingsprincipe de zinloze toepassingen 
en onnodige blootstelling achterwege moeten blijven. 
Een ander probleem is het feit dat voor- en nadelen meestal zodanig ver
schillend van aard zijn dat ze niet in vergelijkbare grootheden zijn uit te 
drukken. Het toetsen van de rechtvaardiging zal dan ook veelal niet gebeu
ren op basis van direct kwantitatieve vergelijking van voordelen en nadelen 
maar eerder op basis van vergelijking van de stralingstoepassing met alter-

28 



natieve uitvoeringsvormen. Het gaat dan om de beoordeling van de onde: nge 
verschillen in voor- en nadelen. 
Oordeelsvorming over de rechtvaardiging van een toepassing wordt extra 
moeilijk voor grootschalige activiteiten, zeker wanneer niet louter weten
schappelijke en technische factoren bepalend zijn, maar ook maatschappelij
ke en economische factoren een rol spelen. In eerste aanleg is de recht
vaardiging ter beoordeling aan de overheid. In de praktijk komt dit tot 
uitdrukking in het vergunningenstelsel dat wordt gehanteerd in het kader 
van de wetgeving op het gebied van stralingstoepassingen. Globaal geldt dat 
het in bezit hebben en toepassen van radioactieve stoffen en van toestellen 
die straling uitzenden, gebonden is aan voorafgaande toestemming door de 
overheid. 

ALARA 

Het thema dat in de stralingsbescherming bekend is als het ALARA-beginsel 
houdt in dat bij alle toepassingen moet worden gezorgd dat de daarmee 
gepaard gaande stralingsbelasting zo laag moet worden gehouden als redelij
kerwijs haalbaar is. In dit verband spelen ook economische en maatschappe
lijke factoren een rol. 
Het ALARA-beginsel vraagt in wezen om een differentiële kosten-baat af
weging. Daarbij worden de kosten van de extra inspanning ter beperking van 
de stralingsdoses afgewogen tegen de voordelen van die dosisreductie om zo
doende een optimaal resultaat te bereiken. 
Voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt dat men uiteindelijk over de 
aanvaardbaarheid van het risiconiveau bij die optimale situatie nog ver
schillend kan oordelen. Immers de risicobeleving wordt niet uitsluitend 
bepaald door technisch-wetenschappelijke en economische feitelijkheden maar 
ook door maatschappelijke invloeden en politieke stellingnamen. 
De reductie van stralingsdoses heeft zowel betrekking op individuele doses 
als op de collectieve dosis voor alle direct en indirect betrokkenen. Ook 
voor de optimalisatieprocedure geldt dat een volledige kwantitatieve bena
dering meestal niet mogelijk is. Ervaring en gezond verstand spelen dan een 
belangrijke rol. In de praktische stralingsbescherming is er inmiddels een 
jarenlange ervaring met de ALARA-systematiek, die heeft geleid tot feite
lijke stralingsdoses voor werkers en voor de bevolking die ruim liggen 
beneden het niveau van de individuele dosislimieten. 

In de huidige opvattingen is ALARA opgewaardeerd van een beheersings-
instrument in de operationele stralingsbescherming tot een primaire doel
stelling in de stralingsfilosofie. 

DOSISLTMIETEN 

De individuele dosislimieten zijn bedoeld om te garanderen dat een boven
grens wordt gesteld aan het individuele risico van personen die op een of 
andere wijze t j een radiologische toepassing betrokken zijn. Dosislimieten 
gelden dus als randvoorwaarde bij de ALARA-benadering, waaraan in elk 
individueel geval moet worden voldaan. 
Door een limiet te stellen aan de - jaarlijkse - effectieve dosis per 
individu wordt bereikt dat het persoonlijke gezondheidsrisico door bloot
stelling aan straling ook over langere tijd genomen aanvaardbaar blijft. De 
getalswaarden van de jaarlijkse dosislimieten zijn natuurlijk enige mate 
arbitrair. Ze worden niet alleen bepaald door wetenschappelijke criteria, 
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maar ook door maatschappelijke opvattingen over de toelaatbaarheid van 
risico's. Daarbij telt ook de vergelijking van stralingsrisico's met andere 
risico's waaraan het individu of de bevolking is blootgesteld. 
Het moet duidelijk zijn dat de jaardosislimiet niet mag worden opgevat als 
een dosiswaarde waarboven biologische effecten merkbaar zouden worden of 
waarbeneden geen effecten mogelijk zijn. Voor wat betreft de stochastische 
effecten weten we dat er lineair verband wordt aangenomen tussen de kans op 
het effect en de stralingsdosis, in principe hoe klein ook. De dosislimie
ten moeten hier garanderen dat het extra kankerrisico en de genetische 
gevolgen aanvaardbaar blijven, ook bij jarenlang voortdurende blootstelling 
aan lage doses. De jaardosislimiet voor het effectief dosiequivalent per 
individu is dus bedoeld om een bovengrens te stellen aan het eventuele 
stochastische risico. 
Met het oog op eventuele non-stochastische effecten moet de individuele 
jaardosislimiet voor afzonderlijke organen, tevens garanderen dat de afzon
derlijke orgaandoses die over het gehele leven worden geaccumuleerd niet 
kunnen uitkomen loven een drempeldosiswaarde van non-stochastische effec
ten. 

De dosislimieten zijn niet voor iedereen dezelfde. Voor personen die uit 
hoofde van hun beroep of opleiding aan straling kunnen worden blootgesteld, 
gelden hogere waarden dan voor andere leden van de bevolking. Als extra 
bescherming gelden voor kinderen en de ongeboren vrucht nog aanvullende 
lagere limietwaarden. 
Voor een goed begrip wordt herhaald dat de dosislimieten steeds moeten 
vorden opgevat als de grens van het toelaatbare. Wat feitelijk toelaatbaar 
is wordt bepaald door het ALARA-beginsel. 
Anders gezegd vormen de dosislimieten een noodzakelijk onderdeel in het 
drietraps-systeem voor dosisbeperkïng. Dosislimieten zijn echter niet vol
doende als enige norm. De limieten geven de ondergrens aan van het onc"er 
normale omstandigheden ontoelaatbare gebied. Via toepassing van het ALARA-
beginsel moet een antwoord worden gezocht op de vraag welke dosisniveaus 
werkelijk aanvaardbaar zijn. Het gaat daarbij om het uitbalanceren van de 
inspanning en de kosten enerzijds in verhouding met de daaraan gekoppelde 
vermindering van nadelen. De toepassing van optimalisatietechnieken leidt 
niet automatisch tot beslissingen over te kiezen opties. Wanneer de opti
male optie zou leiden tot stralinnsdoses boven het limietniveau dan zal de 
uiteindelijke situatie sub-optimaal moeten zijn. 

UPPER BOUNDS 

In de samenvatting van de historische ontwikkeling van de normstelling heb 
ik aangegeven dat de wezenlijke verandering ligt in de nieuwe hiërarchische 
ordening van de uitgangspunten. Dit hangt samen met het feit dat de pri
maire doelstelling is verschoven van aanvankelijk de bescherming van indi
viduele personen naar een meer integrale aanpak waarbij beoogd wordt om de 
totale radiologische impact van stralingsbronnen te beheersen. 
Dit betekent in de praktijk, dat niet volstaan kan worden met bescherming 
van het individu middels individu-gerichte maatregelen. Het accent komt te 
liggen op een beleid waarin de bronterm als het ware centraal staat. 
Niet alleen moet in relatie tot elke bronterm gestreefd worden naar een 
optimale stralingsbeschermingssitu.itie, maar voor de gezamenlijkheid van de 
invloed van alle brontermen te zamen geldt bovendien de randvoorwaarde van 
de individuele dosislimieten. 
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Door ervoor te zorgen dat de stralingsdosis van individuele personen bene
den het limietniveau blijft wordt beoogd het individuele risico dat gekop
peld is aan blootstelling van alle controleerbare stralmgsbronnen te zanten 
op een aanvaardbaar laag niveau te houden. Dit betekent wel dat, aangezien 
elk individu kan worden blootgesteld aan meerdere brontermen tegelijker
tijd, de dosislimietwaarde niet kunnen worden toegepast als grenswaarde 
voor de individuele dosis van elke bronterm afzonderlijk. 

Anders gezegd betekent dit dat de individuele dosislimitten in de huidige 
filosofie niet meer kunnen worden gebruikt in de oude betekenis van maxi
maal toelaatbare dosis die als richtwaarden werden gebruikt bij planning of 
ontwep. Hier ligt het subtiele, maar zeer wezenlijke verschil tussen de 
maximaal toelaatbare dosis als bovengrens van het aanvaardbare traject en 
anderzijds de dosislimieten als ondergrens van het ontoelaatbare gebied. 
Waarden boven de limiet zijn verboden, maar dosiswaarden beneden het 
limietniveau zijn niet automatisch aanvaardbaar. 
In de ontwerp en planningfase van één radiologische toepassing en ook in de 
operationele stralingsbescherming moet, als randvoorwaarde bij de ALARA-
benadering worden uitgegaan van een bovengrens die een frartie is van de 
individuele dosislimietwaarde. 
Waar het de individuele dosislimiet voor de bevolking betreft, is vaak niet 
op voorhand bekend aan hoeveel brontermen eenzelfde persoon of groep perso
nen bloot gesteld zou kunnen worden. De fractie van de dosislirciet die als 
bovengrens wordt gehanteerd in relatie tot een enkele brontenn wordt de 
"source upperbound" genoemd. 
Voor radiologische werkers geldt dit evenzo wanneer zij uit hoofde van hun 
beroep betrokken zijn bij meer dan een stralingstoepassing, bijvoorbeeld 
wanneer ze hun werkzaamheden op verschillende plaatsen en onder bevoegdheid 
van verschillende rechtspersonen uitoefenen. 

Helaas moeten we vaststellen dat dosisniveaus die als upperbound getalwaar
den zijn bedoeld in het praktische taalgebruik worden ook aangeduid als 
dosislimiet. Op zichzelf hoeft daartegen nog geen direct bezwaar te zijn 
maar de praktijk leert dat getalwaarden die bedoeld zijn als upperbound dan 
een eigen leven gaan leiden en dat daaraan de conceptuele betekenis van 
dosislimiet wordt toegekend. De upper bound waarde wordt dan ten onrechte 
verheven tot nieuwe, en dus automatisch strengere, primaire norm. Het zou 
correcter zijn om in dit verband te spreken van een afgeleide norm. Bij 
afgeleide normen dient men altijd goed in de gaten te houden langs welke 
modelbenadering en onder welke veronderstellingen een getalwaarde van een 
afgeleide norm is gerelateerd aan een primaire dosislimietwaarde. 

KOSTEN-BATEN ANALYSE 

Zoals reeds gezegd vraagt het rechtvaardigingsbeginsel om een integrale 
kosten-baten analyse en het ALARA-uitgangspunt om een optimalisatie van de 
kosten-baat verhouding. 
Een wezenlijk kenmerk in de cost-benefit analyse is dat de componenten die 
in vergelijking tegen elkaar moeten worden afgewogen in dezelfde grootheid 
worden uitgedrukt. Wat betreft de kosten-kant in de vergelijking is dat 
over het algemeen niet zo moeilijk. Een veel gebruikte keuze is om alles in 
geld uit te drukken. De geldswaarde voor inspanningen die nodig zijn, zijn 
over het algemeen vrij direct af te leiden. Het gaat om materiaalkosten, 
personele kosten, vermindering van produktie e.d. 
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De niet materiele nadelen zijn vaak moeilijk te kapitaliseren. Nog moeilij
ker wordt het om de reductie van stralingsdosis in monetaire vaarden uit te 
drukken. Feitelijk moeten daarvoor twee conversies lagen worden gemaakt. 
Eerst van dosisbeperking naar risicovermindering. En vervolgens van risico-
vermindering naar financiële besparing. Ik kom daarop terug. 

Optimalisatie kan op verschillende niveaus geschieden. 
In eerste aanleg kan bij een nieuwe toepassing van straling in de sfeer van 
de voorbereidende planning 20 goed mogelijk de optimale situatie worden 
geschat. Ook echter in de afzonderlijke operationele praktijksituaties van 
stralingsbescherming blijft het streven naar een redelijk optimum aanwezig 
al hebben we dan eerder de neiging ora te blijven spreken over ALARA in 
plaats van optimalisatie. Feitelijk is mijns inziens het fenomeen optimali
satie in het kader van stralingsbescherming en normstelling niets anders 
dan een gekwantificeerde benaderingsvorm van ALARA. 
Het zal in heel veel en misschien zelfs in de overgrote meerderheid der 
gevallen een onmogelijkheid blijken om in een optimalisatieprocedure een 
integrale benadering te hanteren. 
Er moet met zoveel verschillende factoren worden rekening gehouden en het 
aantal variabelen is legio. TVch valt op dat de ICRP in het kader van 
optimalisatie de nadruk legt op cost-benefit analyse als technisch instru
mentarium. 
In veel praktijksituaties zullen andere technieken doelmatiger blijken. 
Een voorbeeld daarvan is de multicriteria methodiek waarin alle mogelijke 
opties paarsgewijs aan elkaar worden getoetst. Steeds wordt gekeken welk 
van beide vergeleken optie de voorkeur verdient en vervolgens wordt, in de 
vorm van een iteratie-proces de voorkeuroptie weer vergeleken met een 
andere mogelijkheid. Totdat uiteindelijk de meest verkiesbare optie over
blijft. Vanzelfsprekend moet men gaandeweg dit iteratie-proces steeds op
nieuw het verkregen resultaat terugkoppelen met de aanvankelijke uitgangs
punten, omdat niet alle variabelen en zeker niet steeds dezelfde variabe
len, in de onderlinge vergelijking een rol spelen. 

GEZONDHEIDSNADEEL 

Voor stralingsbeschermingsdoeleinden wordt er van uit gegaan dat de waar
schijnlijkheid van optreden van nadelige gezondheidseffecten met een 
stochastisch karakter, recht evenredig is met de collectieve stralings
dosis. Verder wordt aangenomen dat er geen drempeldosis voor de2e effecten 
bestaat, zodat impliciet wordt verondersteld dat er geen "absoluut veilige 
dosis" bestaat waarbij het gezondheidsnadeel nihil is. 

Als direct logisch gevolg van het lineariteitsbeginsel is het in ons vakge
bied een aanvaard gebruik geworden om de collectieve dosis te hanteren als 
uitgangspunt voor schattingen van het gezondheidsnadeel binnen bevolkings
groepen. Voor gezondheidsnadeel hanteert de ICRP de term "health 
detriment". Het is de statistische verwachtingswaarde van de gezondheids
schade onder diegenen die worden blootgesteld aan straling ten gevolge van 
een bepaalde toepassing of als gevolg van een bepaalde bronterm. 
Men moet zich goed realiseren dat het gebruik van het concept collectief 
dosisequivalent als maat voor het gezondheidsnadeel alleen geldig kan zijn 
zolang wordt uitgegaan van de lineaire dosis-effect relatie zonder drempel
dosis en onafhankelijk van dosistempo. 
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Qp deze wijze gedefinieerd wordt met gebruik van het begrip gezondheids
nadeel zowel de waarschijnlijkheid van optreden alsook de ernst van de 
mogelijke effecten in beschouwing genomen. Er blijkt een wijd verbreid 
misverstand te bestaan als zou het begrip gezondheidsnadeel (detriment) 
alleen kunnen worden uitgedrukt i.i termen van sterfterisico's. 
Het zou in dit bestek te ver voeren om in te gaan op de modelbenatieringen 
die er in ons vakgebied bestaan om ook rekening te houden met andere 
risico's dan sterfterisico's. Wel wil ik opmerken dat er in de loop der 
jaren allerlei varianten zijn geïntroduceerd die een mogelijke maat voor 
gezondheidsnadeel (index of harm) zou kunnen zijn. De varianten verschillen 
onderling in de relatieve zwaarte die wordt toegekend aan de diverse nade
lige gezondheidseffecten, zoals acute dood, sterfte op lange termijn, 
schade aan het geboren kind, genetische schade, ziekte, tijdelijk letsel, 
blijvend letsel, verkorting levensverwachting enz. De inschatting van de 
relatieve zwaarte blijkt afhankelijk te zijn van de maatschappelijke fac
toren. 

Men dient zich te realiseren dat toepassing van het concept collectieve 
dosis als maat voor gezondheidsnadeel ook zijn beperkingen heeft, die 
vooral in de subjectieve sfeer liggen. Zo kan men de vraag stellen, of een 
collectieve dosis is opgebouwd uit een groot aantal personen met elk ex
treem lage individuele doses gelijkwaardig moet worden opgevat aan een 
gelijke collectieve dosis binnen een zeer kleine groep. 
De vraag komt er in feite op neer of de evenredigheidsfactor tussen 
detriment en collectieve dosis in de definitie van het objectieve gezond
heidsnadeel voor alle vonr.en van blootstelling eenzelfde waarde zou kunnen 
hebben. 

Voor wat betreft het onderscheid tussen hoge doses en lage doses heeft de 
National Radiological Protection Board in Groot-Brittanië bijvoorbeeld 
geadviseerd om in het kader van kosten-baat analyse een evenredigheids-
factor te hanteren die toeneemt naarmate de individuele dosis groter wordt. 
Bij benadering is er een factor 10 verschil tussen de evenredigheidsfactor 
in het extreem lage dosistraject en de evenredigheidsfactor bij hogere 
doses. Feitelijk komt dit er mijns inziens op neer dat men in het Verenigd 
Koninkrijk niet het objectieve gezondheidsnadeel hanteert, doch daarvoor in 
de plaats een subjectieve grootheid stelt. 
Ook door ICRP zijn er pogingen geweest om het sociale nadelige effect in de 
optintalisatieberekeningen te betrekken. Naast het eerder genoemde objec
tieve gezondheidsnadeel is er een "subjectief detriment" gedefinieerd. 
Zelf ben ik nog al kritisch als het gaat om het hanteren van een begrip als 
subjectief gezondheidsnadeel. Zo lang er geen feitelijke relatie bestaat 
tussen technocratisch berekende of ingeschatte aanvaardbaarheid enerzijds 
en de maatschappelijk bepaalde aanvaarding anderzijds, is de praktis-Sie 
vaarde van een dergelijk concept mijns inziens nauwelijks aanwezig. Hooguit 
kan een dergelijke benadering worden aangemerkt als een poging tot objecti
veren door de specialistische deskundigen ten behoeve van de beslissing-
nemer. Ik heb echter niet de verwachting dat het toepassen van dergelijke 
technieken een bijdrage levert aan de maatschappelijke acceptatie van een 
risicodragende activiteit. 

Ongelijkwaar^igheden doen zich op meer onderdelen voor. Deze vragen die in 
de literatuur bekend staan als zgn. trtde-off problematiek, kunnen niet 
buiten beschouwing blijven. Zo is het de vraag of een stralingsdosis voor 
een radiologische werker volledig gelijkwaardig kan worden geacht aan de 
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dosis van een individueel lid van de bevolking. Eenzelfde vraag geldt bij 
de afweging van e?n stralingsdosis onder normale omstandigheden en die ten 
gevolge van een ongeval. 
Verder is het discutabel of een stralingsdosis die feitelijk wordt ontvan
gen op deztlfde wijze is op te vatten als een modelmatig geprojecteeirie 
stralingsdosis die eventueel zelfs pas op extreem lange termijn verwacht 
znu kunnen worden? 
Waar het gaat om het onderscheid tussen de stralingsdosis op korte termijn 
en dosisschattingen op extreem lange termijn zou het waardeverschil enigs
zins kunnen worden verdisconteerd door toepassing van de discounting tech
niek die vergelijkbaar is met het in rekening brengen van inflatie of 
renteverlies in de economie. 

ALFA-WAARDE 

Eerder is gesteld dat toepassing van kosten-baat analyse als techniek in 
het kader van optimalisatie het nodig maakt dat de voor- en nadelen in 
dezelfde grootheden worden uitgedrukt. Vaak gebeurt dat dan in monetaire 
termen. De procedure komt er dan op neer dat wordt nagegaan door welke 
extra inspanning en maatregelen de collectieve dosis van de toepassing kan 
worden gereduceerd. 
De marginale meerkosten per eenheid van besparing van collectieve dosis 
worden in navolging van ICRP in het vakgebied aangeduid als de alfa-waarde. 
De alfa-waarde kan ook worden opgevat als de marginale meerkosten per 
eenheid van risicoreductie. 
Wat dan in feite gebeurt is dat er twee conversieslagen worden gemaakt. 
Eerst van collectieve dosis naar gezondheidsnadeel en vervolgens van ge
zondheidsnadeel naar een monetaire grootheid, dosisbeperking wordt als het 
ware vertaald r.aar een risicobeperking en vervolgens wordt de risicobeper
king middels de alfa-waarde omgerekend naar een equivalent verschil in 
kosten. 
Aangezien bij velen zowel binnen als buiten het vakgebied, de discutabele 
neiging bestaat om gezondheidsnadeel louter op te vatten in termen van 
sterfterisico brstaat dan het gevaar om de alfa-waarde te beschouwen als de 
geldswaarde die gekoppeld zou zijn aan de waarde van een mensenleven. 
Ik ben van mening dat dit niet alleen ethisch onjuist zou zijn, maar ook 
conceptueel onjuist is. Het is ook nooit de bedoeling geweest in de benade
ring van ICRP. Misschien zou men kunnen stellen dat de ICRP deze misvatting 
deels zelf in de hand heeft, gewerkt door de mijns inziens aanvechtbare 
nadruk die gelegd wordt op het sterfterisico als maat voor het gezondheids
nadeel . 

Ik wil met alle duidelijkheid stellen dat het hanteren van sen alfa-waarde 
in het kader van optimalisatiebenaderingen absoluut niet kan worden opgevat 
als zouden in het vakgebied stralingshygiëne grenzen worden gesteld aan de 
kosten ter bescherming van een mensenleven. 
Dat blijkt ook uit de systematiek van stralingsbescherming: er is immers 
geen limiet gesteld aan de kosten om extreem hoge doses te voorkomen. 
Sterker nog, gelet op de conceptuele betekenis van het begrip dosislimiet 
is er geen begrenzing voor de kosten van bescherming die nodig zouden zijn 
om te voorkoken dat de blootstelling boven het individuele dosislimiet-
niveau zou uitkomen. In wat meer wiskundige termen geformuleerd komt het er 
mijns inziens op neer dat de alfa-waarde slechts gedefinieerd is op het 
dosistraject en dus ook op het risicotraject beneden de waarde van de 
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dosislimiet. Anders gezegd de aifa-waarde is slechts dan toepasbaar wanneer 
het gaat om optimalisatie van stralingsbescherming voor grote en kleine 
groepen mits het individuele risico binnen die groepen kleiner is dan 
correspondeert met de individuele dosislimietwaarde of met de vastgestelde 
"upper bound". 

TOEPASBAARHEID DRIETRAPS-SYSTEMATIEK 

We moeten vaststellen dat de drietraps-systematiek van stralingsbescherming 
niet zonder meer toepasbaar is op alle bronnen van ioniserende straling. 
De systematiek gaat uit van een beïnvloedbaarheid van de bronterm en de 
reguleerbaarheid van de blootstellingscondities. 

Het zal duidelijk zijn dat de van nature aanwezige radioactiviteit In bodem 
en lucht niet beïnvloedbaar is. We kunnen niets zinnigs doen aan de normale 
niveaus van natuurlijke straling, maar abnormale situaties zouden kunnen 
worden vermeden. Zo kan er ook niets worden gedaan aan de bestaande fall
out ten gevolge van vroegere kernwapenbeproevingen, maar nieuwe testbom-
explosies zouden achterwege moeten blijven. 

De drietraps-systematiek zou wei kunnen gelden voor de beïnvloedbare toe
voegingen aan de natuurlijke achtergrondstraling door technologische toe
passingen van stralingsbronnen. Dit is zowel nationaal als internationaal 
volop in discussie omdat het inzicht is gegroeid dat kunstmatige verhoging 
van straling en radioactiviteitsniveaus m de leefomgeving een niet-onaan-
zienlijk deel bepalen van de totale "achtergronddosis". Een sprekend voor
beeld in dit verband is de verhoging van de radon/thoron concentraties in 
de lucht binnenshuis. Deze concentratieverhogingen zijn deels het gevolg 
van aanzienlijk geringere ventilatie bij nieuwbouw, zodat de radioactieve 
edelgassen die vrijkomen uit bodemgesteenten of bouwmaterialen langer in de 
ademlucht aanwezig blijven. Voor wat betreft de bodem moet duidelijk zijn 
dat de van nature aanwezige radioactiviteit in de vorm van de uranium-238 
en de thorium-232 series niet beïnvloedbaar zijn. Wel zou de lokatiekeuze 
voor nieuwbouw kunnen worden beïnvloed. Een zekere mate van regulering is 
wel mogelijk als het gaat om de toelaatbare concentraties van radioactieve 
stoffen in bouwmaterialen. 

Bij medische toepassingen van straling bij onderzoek en therapie van 
patiënten is het toepassen van een individuele dosislimiet per patiënt in 
principe ongewenst. Overduidelijk geldt dat voor de radiotherapie: daar 
gaat het er juist om de patiënt bloot te stellen aan een lokale hoge dosis 
met het doel ongezond celweefsel te vernietigen. 
De dosis voor de individuele patiënt bij diagnostisch-medisch onderzoek 
ligt in het lage dosistraject waarbij de niet-stochastische effecten geen 
rol spelen. Het op voorhand beperken van het individuele risico voor late 
effecten louter op grond van een algemeen geldende dosislimiet op jaarbasis 
is in principe ongewenst omdat daardoor belemmeringen zouden kunnen ont
staan voor medische onderzoeken die in het belang van de gezondheid van de 
patiënt noodzakelijk worden geacht. 
Een belangrijk kenmerk van de stralingsbelasting bij medische diagnostiek 
is het feit dat veelal de patiënt die de stralingsdosis ontvangt ook de 
voordelen van de toepassing ondervindt. Hierdoor is een meer individuele 
afweging van voor- en nadelen mogelijk. 
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Juist het ontbreken van de randvoorwaarde van dosislimieten maakt het des 
te noodzakelijker om bij elk medisch onderzoek met behulp van straling 
goede aandacht te geven aan de rechtvaardiging en de optimalisatie van het 
onderzoek. Het rechtvaardigingsbeginsel vraagt om een zorgvuldige indi
catiestelling en het vermijden van onnodige duplicaties van onderzoek. In 
bepaalde gevallen kan de arts overwegen om gebruik te maken van andere 
minder belastende onderzoekstechnieken. 
Toepassing van het ALARA-principe vergt een optimale uitvoeringstechniek 
opdat de beoogde medische informatie beschikbaar komt met een passend 
minimum aan stralingsdosis. De feitelijke stralingsdosis zal sterk afhanke
lijk zijn van het type onderzoek. 

Beheersing van de individuele stralingsdosis door goed medisch-technisch 
handelen is op collectieve bevolkingsschaal niet zonder meer voldoende. 
Immers de collectieve stralingsbelasting wordt naast de individuele stra
lingsdosis per patiënt per onderzoektype ook bepaald door het totaal aantal 
medisch-diagnostische bepalingen met behulp van straling. Juist daarom ligt 
er een versterkte nadruk op het rechtvaardigingsprincipe. Zorgvuldige indi
catiestelling en het vermijden van onnodige duplicaties zijn hier de be
langrijkste beheersingsmechanismen. 

Toepasbaarheid drietrapssystematiek 

LEEFMILIEU STRALINGSTOEPASSINGEN ONGEVALLEN 

Natuurlijk Technologisch Techniek & Onderzoek en 
verhoogd wetenschap behandeling 

van patiënten 

Bronte nu 
beïnvloedbaar neen grotendeels Ja ja neen 

Blootstelling 
reguleerbaar nauwelijks ten dele Ja Ja beperkt 

RECHTVAARDIGING n e e n in discussie Ja Ja neen 

ALARA neen in discussie Ja Ja Ja 

DOSISLIMIETEN neen in discussie Ja neen neen 

ONGEVALLEN 

De dr ie t raps-sys temat iek kan ook n ie t gelden wanneer de b l o o t s t e l l i n g aan 
s t r a l i n g d i rec t gevolg i s van ongevallen. Het i s t r i v i a a l dat er geen 
rechtvaardiging kan bestaan voor een ongeval, daarom moet de groots t moge
l i jke nadruk liggen op de prevent ie ervan. Zowel voor het publiek a l s voor 
individuele personen geldt dan een andere benadering. 
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Serieuze acute stralingsschade door hoge doses moet worden voorkomen door 
het nemen van zodanige tegenmaatregelen dat de stralingsdosis voor indivi
duele personen beneden het drempelniveau blijft dat voor de acute effecten 
geldt. 
Daarnaast moet de kans op late somatische effecten zoveel mogelijk worden 
beperkt door het nemen van passende maatregelen. Er is hier sprake van het 
streven om de individuele dosis te beperken en daardoor ook het individuele 
risico. Bij de keuze van de maatregelen en bij de vaststelling van het 
dosisniveau waarop de maatregelen verantwoord zijn moet een afweging 
plaatsvinden tussen enerzijds het extra risico (de extra dosis) dat er zou 
zijn wanneer de maatregelen achterwege blijven en anderzijds de nadelige 
effecten van de maatregel zelf. 

In derde instantie zal ook het collectieve risico moeten worden beperkt. 
Bij de keuze van maatregelen moet een afweging plaatsvinden tussen de 
beschermende invloed die van de maatregel uitgaat op grotere schaal van 
bevolkingsgroep of de bevolking in zijn geheel, tegen anderzijds de 
collectieve stralingsdosis bij het uitblijven van de maatregelen. 
Het zal duidelijk zijn dat de risico's, de moeilijkheden en de ontwrichting 
die het gevolg zijn van de doorvoering van tegenmaatregelen onderling een 
sterk verschillend karakter kunnen hebben. En daarom is de hoogte van de 
dosis waarbij de afzonderlijke tegenmaatregelen gewettigd zijn onderling 
ook verschillend. De referentieniveaus voor maatregelen moeten altijd reke
ning houden met de bijzondere omstandigheden van de betrokken groep of 
populatie met de eigenschappen en leefgewoonten van de groep en ook van de 
leeftijdssamenstelling van de groep. 

De dosis die als referentieniveau voor maatregelen wordt aangehouden is 
geen feitelijk reeds ontvangen dosis, maar is een berekende of geschatte 
waarde van de dosis die er zou zijn wanneer de maatregel achterwege bleef 
(geprojecteerde dosis). Het zal duidelijk zijn dat het referentieniveau 
afhankelijk is van de ernst van de maatregel. Het is onmogelijk om algemeen 
geldende dosisreferentieniveaus aan te geven. Zo zal voor evacuatie van een 
grote groep het referentieniveau veel hoger liggen dan voor een eenvoudige 
maatregel zoals bijvoorbeeld het beperken van de melkconsumptie. 

Internationaal bestaat er redelijke overeenstemming over de onderste waar
den van geprojecteerde doses waarbeneden het in het algemeen niet gewettigd 
lijkt om bepaalde maatregelen te nemen. Daarmee is niet gezegd dat wanneer 
de verwachte dosis boven dat gedefinieerde lower level zou uitkomen, dat 
dan persé de maatregelen moeten volgen. Er is een bandbreedte meestal in de 
orde van een factor 10, waarin de beslissing van het wel of niet nemen van 
tegenmaatregelen vooral wordt bepaald door de per geval verschillende 
details. Grofweg is er ook een bovenwaarde voor het referentieniveau aan te 
geven waarin het in het algemeen noodzakelijk zal zijn de maatregel wel te 
nemen. 
In de ICRP-aanbevelingen m.b.t. bescherming van de bevolking bij stralings
ongevallen wordt SO millisievert aangehouden als het laagste dosisreferen-
tieniveau voor ingrijpende maatregelen zoals bijvoorbeeld evacuatie. Dit 
betekent dat wanneer het achterwege laten van evacuatie niet zou leiden tot 
grotere doses dan 50 millisievert voor het individu, dat dan de evacuatie 
in het algemeen als algemene maatregel voor grote groepen niet redelijk 
lijkt. Wanneer de geprojecteerde dosis bij het achterwege laten van evacua
tie boven 500 millisievert zou liggen dan geldt dat in algemene zin evacua
tie gewettigd lijkt. 
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Op een gelijksoortige manier wordt door de ICRP aanbevolen om ingrijpende 
voedsel beperkende maatregelen niet te nemen beneden een geprojecteerd 
dosisniveau van 5 millisievert in het eerstvolgende jaar. Aanbevolen wordt 
dergelijke maatregelen in ieder geval wel te nemen waneer de geschatte 
dosis (bij het ontbreken van de maatregel) de 50 millisievert zou over
schrijden. 

WETGEVING 

De aanbevelingen van de ICRP worden internationaal geaccepteerd als uit
gangspunt voor normstelling en wetgeving. Ook in Europees verband is dat 
het geval. 
Op grond van het Euratom-verdrag zijn de lidstaten van de Europese Gemeen
schappen verplicht hun wetgeving te baseren op de "Euratom-basisnormen voor 
de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan 
ioniserende straling verbonden gevaren". 
In Nederland is de stralingsbescherming voor zover het betreft de beïn
vloedbare toepassingen van stralingsbronnen geregeld op basis van de Kern
energiewet. Deze Kernenergiewet is een algemene raamwet met een duaal 
karakter. Enerzijds bevat <*e wet zodanige organisatorische regelingen dat 
gerechtvaardigde toepassingen mogelijk worden gemaakt, terwijl anderzijds 
beperkende regels kunnen worden gesteld die noodzakelijk zijn met het oog 
op de bescherming van de gezondheid en het milieu. 
De Kernenergiewet biedt een uitgebreid scala van wetgevingsinstrumenten 
ter regulering van de radiologische toepassingen en de stralingsbescherming 
daarbij. Hoewel de naam van de wet anders doet vermoeden beperkt de wet 
zich niet tot het terrein van de kernenergie sec. Het werkingsgebied van de 
wet strekt zich uit over alles wat te maken heeft met het in bezit hebben, 
het gebruiken en het zich ontdoen van bronnen van ioniserende straling. 
Daaronder begrepen radioactieve stoffen, toestellen, kerninstallaties, 
splijtstoffen en ertsen. De voorwaarden waaraan de toepassing van dergelij
ke stralingsbronnen zijn gebonden en de stralingsbescherming in dat verband 
zijn nader uitgewerkt in de verschillende uitvoeringsbesluiten en uitvoe
ringsbeschikkingen . 

De vraag die in aan de orde wil stellen in hoeverre de basisfilosofie voor 
normstelling is terug te vinden in de Nederlandse wetgeving. Het is dan 
eerstens belangrijk dat men zich realiseert dat de regelingen t.a.v. 
stralingsbescherming verdeeld zijn over een aantal uitvoeringsbesluiten en 
-beschikkingen. 
Nu nog regelt het Radioactieve-stoffen-besluit (RASB) de stralingsbescher
ming in verband roet het in bezit hebben, het gebruiken en het zich ontdoen 
van radioactieve stoffen. Het Toestellenbesluit (TB) geeft regels ten 
aanzien van de stralingsbescherming bij het gebruiken van toestellen die 
ioniserende straling kunnen uitzenden. 
De uitwerking van de stralingsbescherming in relatie tot kernenergie ge
beurt op basis van het Besluit Kerninstallaties, Splijtstoffen en Ertsen 
(BKSE). 

Naar verwachting zal in 1986 het Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet 
van kracht worden. Dit besluit is een samenvoeging van het huidige Radio
actieve-stoffen-besluit en het Toestellenbesluit. Het betreft hier vooral 
een wettechnische aanpassing die bedoeld is om de Nederlandse wetgeving 
in overeenstemming te brengen met de Euratom-basisnormen uit 1980. 
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In het RASB en het TB is de drietrapssystematiek niet overtuigend terug te 
vinden. In beide uitvoeringsbesluiten (art. 25 RASB en art. 19 TB) ligt een 
sterke nadruk op het stellen van dosislimieten voor de verschillende cate
gorieën van personen. De juridische formulering is echter zodanig dat er 
sprake is van een zorgplicht voor de vergunninghouder. Hij is verplicht 
ervoor zorg te dragen dat personen ten gevolge van hun aanwezigheid op het 
perceel waar de stralingsbronnen worden aangewend geen grotere stralings
dosis kunnen ontvangen dan de respectievelijke limietwaarden. Daarmee is 
naar mijn opvatting onvoldoende gegarandeerd dat de beoogde dosisliraiet ook 
wordt gehandhaafd ten gevolge van het totaal der radiologische toepassingen 
waarbij eenzelfde persoon betrokken kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand 
werkzaam is bij meerdere vergunninghouders tegelijkertijd. 

In het Radioactieve-stoffenbesluit wordt aan de vergunninghouder onder 
wiens verantwoordelijkheid de toepassing van de radioactieve stoffen plaats 
vindt, de verplichting opgelegd ervoor zorg te dragen dat blootstelling van 
personen zoveel mogelijk wordt tegengegaan, en, voor 20ver de bestraling of 
besmetting onvermijdelijk is, is hij verplicht er voor zorg te dragen dat 
het aantal blootgestelde personen zoveel mogelijk wordt beperkt en tevens 
dat ontoelaatbaar te achten bestraling of besmetting wordt vermeden. Vol
gens de toelichting die destijds door de minister op het Radioactieve-
stoffenbesiuit werd gegeven legt dit artikel de toepassing van het ALARA-
principe vast. Het woordgebruik laat echter nogal wat vragen open. Wat 
bijvoorbeeld te verstaan onder "onvermildelijke bestraling ef besmetting"? 
En hoever strekt de verplichting tot het vermijden van ontoelaatbaar te 
achten bestraling? 

Het Toestellenbesluit kent een dergelijk ALARA-artikel niet, hetgeen naar 
mijn mening een fundamentele misser van de wetgever is geweest. Niet zo 
zeer met het oog op de stralingsbescherming van de werkers, maar vooral in 
verband met een noodzakelijk streven naar dosisbeperking voor de patiënten. 
Immers vooral de röntgentoepassingen in de geneeskunde veroorzaken de 
grootste bijdrage aan de stralingsdosis op bevolkin^sschaal. En juist voor 
de stralingsbescherming van de patiënt moet, zoals ik eerder heb uiteen
gezet, het ALARA-beginsel normstellend zijn. 
Gelukkig wordt deze misser straks gecorrigeerd met invoering van het 
Besluit Stralenbeschemdng, Het ALARA-artikel betreft dan zowel de toepas
sing van radioactieve stoffen als van stralingstoestellen. Overigens ver
betert de formulering van het ALARA-artikel dan nog niet. Soortgelijke 
kritiek geldt voor het totale concept Besluit Stralenbescherming. Het 
samenvoegen van het RASB en het TB is in de formulering van de diverse 
artikelen duidelijk terug te vinden. Het is duidelijk een hybride van de 
twee vigerende besluiten. 

Ook waar het RASB en het TB betrekking hebben op de stralingsbescherming 
van de bevolking - en dat is dus uitsluitend voor zover het toepassingen 
van radioactieve stoffen en toestellen betreft - zijn de dosisliraieten 
gelormuleerd als een zorgplicht voor de vergunninghouder. Waar dat voor de 
bescherming voor de werkers nog een doelmatige aanpak k>n blijken te zijn 
is dat naar mijn mening in relatie tot dosisbeperking van de bevolking 
conceptueel niet juist. Het blijft voor mij de kernvraag hoe een adequate 
dosisbeperking voor de bevolking in haar geheel en individuele leden afzon
derlijk kan worden gegarandeerd voor het landelijke totaal van alle 
kunstmatige toepassingen. Juist daarvoor is mijns inziens een expliciete 
uitwerking van het ALARA-begmsel en toepassing van het upperbound-principe 
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noodzakelijk. 
Gelukkig wordt in het overheidsbeleid dit upperbcund-principe wel degelijk 
toegepast. Namelijk via het vergunningstelsel. Door middel van lozingsnor
men en Tnaximaal toelaatbare stralingsniveaus kunnen per toepassing of voor 
een groep van toepassingen te zamen grenzen worden gesteld aan do poten
tiële blootstelling van de bevolking. 

Ik meen ;c kunnen vaststellen dat de drietrapssystematiek in de normstel
ling voor stralingsbescherming niet overtuigend is terug te vinden in het 
RASB en het TB, 2tker niet als het gaat om de onderlinge relatie en de 
hiërarchische rangorde zoals die na 1377 als basisfilosofie wordt gehan
teerd. In het beleid zoals dat middels het vergunningstelsel tot uit
drukking wordt gebracht is met name het ALARA-beginsel al sedert vele jaren 
een wezenlijk keaiierk. Dit heeft dan ook ertoe bijgedragen dat in de prak
tische situatie van vandaag de feitelijke stralingsdosis voor werkers en 
bevolking ruim liegen beneden het niveau van de individuele dosislirr.ieten. 

De bescherming van mensen, dieren, planten en goederen in relatie tot 
kernenergie is gereild in het Besluit Kerninstallaties, Splijstoffen en 
Ertsen (BKSE). De juridische constructie is hier anders. In het uitvoe
ringsbesluit wordt gesteld dat aan een vergunning voorschriften worden 
verbonden met het oog op de stralingsbescherming. In het BKSE-besluit zelf 
worden dan ook, andeis dan in het RASB en TB, f een waarden voor de dosis
limieten genoemd. Wel worden in artikel 31 df uitgangspunten genoemd, 
waaraan de vergunningsvoorwaarden met het oog op de stralingsbescherming 
van mensen, dieien, planten en goederen moeten voldoen. I'̂t valt op dat in 
de hier gekozen formulering het ALARA-beginsel beter tot uitdrukking wordt 
gebracht dan in het desbetreffende artikel 23 in het Radioactieve-stoffen-
besluit. In het BKSE is toegevoegd dat in gevallen waar bestraling of' 
besmetting onvermijdelijk is deze zoveel mogelijk moet worden beperkt. 

Vastgesteld moet worden dat de basisprincipes uit de normstelling beter tot 
zijn recht komen in het BKSE, maar dat daar de uitwerking van de normstel
ling rn.b.t. de stralingsbescherming bij kernenergie wordt doorgs'schoven 
naar het niveau van de vergunningen. Dit lijkt bijna het omgekeerde van de 
situatie bij de toepassing van radioactieve stoffen en toesttllen. 
Feitelijk wordt via de vergunningen voor kerninstallaties dezelfde norm
stelling toegepast als die welke geldt bij de toepassing van radioactieve 
stoffen en toestellen. In juridische zin is het echter anders geregeld. Los 
van het feit dat dit de duidelijkheid voor de buitenstaander bepaald niet 
ten goede komt kan het gevolgen hebben voor de procedure waarlangs vast
stelling van normen tot stand komt. 
Wijziging van uitvoeringsbesluit van de Kernenergiewet gebeurt bij Konink
lijk Besluit, terwijl wijziging van de vergunning geschiedt bij ministe
riële beschikking. 

Mijn kanttekeningen bij de wijze waarop stralingsbeschermingsnormen vast
liggen in de Nederlandse wetgeving zijn vooral van conceptuele aard. Dat 
verandert niet met de invoering van het beoogde Besluit Stralenbeschenring. 
Ook het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne heeft 
in 1984 in zijn uitgebreide commentaar op het ontwerp-besluit Straltnbe-
scherming Kernenergiewet erop gewezen dat het stelsel van dosislimieten in 
veel nauwere samenhang zou moeten worden geformuleerd met het ALARA-begin
sel en de rechtvaardiging zodat recht wordt gedaan' aan de gewijzir.de  
hiërarchische mlatie tussen deze beginselen in de basisfilosofie. 
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De kn»iek is des te meer terecht omdat in de richtlijn van de Europese 
Gemeenschappen van juli 1980 de drietraps-systematiek uit ICRP-publicatie 
2b juist expliciet vooropgesteld wordt. Dit had ook verwacht mogen worden 
in het concept Besluit Stralenbescherrcing. Immers, zoals de nota van toe
lichting vermeldt, is het nieuwe besluit juist een gevolg is van het van 
kracht worden van de Eurcpese richtlijn. In dat verband v.ilt het ook te 
betreuren dat het advies van de Gezondheidsraad inzake stralingsbescherming 
in Nederland eerst beschikbaar kwam nadat het ontwerp Besluit was opge
steld. Daardoor is onvoldoende profijt getrokken uit de adviezen van de 
betreffende commissie uit de Gezondheidsraad. Feitelijk betekent dit dat 
een meer structurele aanpassing van de wetgeving op het gebied van stra
lingsbescherming wenselijk is. 

Wat mij voor ogen staat is een conceptuele opbouw van de regelgeving waar
bij een Basisbesluit Stralenbeschermmg de filosofie en de normen voor 
stralingsbescherming vastlegt, zowel voor de bevolking als geheel alsook 
voor individuele personen daaruit. Inhoudelijk zou een dergelijk besluit 
grote overeenkomsten kunnen hebben mei de Euratorr.-richtli jn zelf. Naast een 
dergelijk Basisbesluit Stralenbescherming zou er dan plaats zijn voor 
afzonderlijke uitvoeringsbesluiten die betrekking hebben op de verschillen
de toepassingen zoals radioactieve stoffen, toestellen, kerninstallaties, 
splijtstoffen en ertsen. Daarin zouden dan de specifieke regelingen kunnen 
worden uitgewerkt die kenmerkend zijn voor de betreffende toepassing. 
Misschien kan dan ook de - wat ik noem - vervuiling van ĥ t huidige Radio-
actieve-stoffenbesluit ongedaan worden gemaakt. Ik doel hiermee op het 
onevenredig lange artikel 36 waarin gedetailleerde regels worden gegeven 
over radioactieve lichtgevende verven op uurwerken. Iets dergelijks hoort 
naar mijn smaak thuis in een apart Uurwerkbesluit. 

Om misverstanden te voorkomen wil ik benadrukken dat mijn opmerkingen naar 
aanleiding van de wetgeving vooral van conceptuele aard zijn. Daaruit mag 
niet worden afgeleid dat ik mij zorgen zou maken om het praktische effect 
van de huidige wetgeving bij stralingsbescherming van controleerbare toe
passingen. Ik heb daarvoor geen reden of aanwijzing. Wel zou het in de door 
mij geschetste conceptuele opbouw beter mogelijk zijn om aansluitend de 
normstelling te regelen m.b.t. stralingsblootstelling afkomstig van andere 
bronnen dan kunstmatige toepassingen. Zoals bijvoorbeeld de technologisch 
verhoogde natuurlijke activiteit in de leefomgeving. 

SLOTBESCHOUWING 

Vastgesteld moet worden dat de ICRP-aanbevelingen uit 1977 geen omwenteling 
betekenen in de normstelling bij stralingsbescherming. Ik heb getracht 
duidelijk te maken dat de basiselementen in de loop der jaren zijn geëvo
lueerd. Wat feitelijk is veranderd is de onderlinge hiërarchie van de uit
gangspunten in de tuepassingsystematiek. 
Het zal duidelijk geworden zijn dat in de filosofie van stralingsbescher
ming een verschuiving zichtbaar is geworden van aanvankelijk de bescherming 
van hf. individu in zijn werkomgeving naar de huidige situatie waarin de 
col,octieve en individuele risicobeperking onderling gelijkwaardig als 
uitga.ïgspunt worden genomen. 
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Vooropgesteld dat een toepassing van straling gerechtvaardigd wordt geacht, 
dan zijn er twee principieel verschillende denklijnen waarlangs gewerkt kan 
worden. In het ene geval is het ALARA-beginsel de primaire doelstelling met 
als randvoorwaarde dat de individuele stralingsdosis niet groter mag zijn 
dan de vastgestelde dosislimieten. 

Een principieel andere, en mijns inziens verouderde wijze van benadering is 
om de dosislimietwaarden a)s primaire norm te hanteren. Op deze wijze wordt 
de effectiviteit van het ALARA-beginsel in de praktische stralingsbescher
ming ofwel ontkend ofwel onderschat. 
Juist de ervaringen in de operationele stralingsbescherming in een lange 
reeks van jaren hebben geleid tot praktische situaties waarin op grond van 
het ALARA-beginsel de feitelijke stralingsniveaus voor de overgrote meer
derheid van de gevallen beperkt zijn gebleven beneden dat dosislimiet-
niveau. 
Het hanteren van het ALARA-beginsel als primaire doelstelling heeft ook 
duidelijk tot gevolg dat de risicobeperking van de bevolking als collectief 
of van groepen uit de bevolking voorop komt te staan met daaraan nevenge
schikt de randvoorwaarde van de dosislimieten voor het individu die moeten 
garanderen dat het individuele risico beperkt blijft binnen gestelde gren
zen. Toepassing van bet upper bound principe is dan geboden. 
Om redenen die ik hiervoor heb toegelicht is het wenselijk om de drietraps-
systematiek van stralingsbescherming bij radiologische toepassingen in meer 
formele ^in te bevestigen door ze duidelijker vast te leggen in de Neder
landse wetgeving. 
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D E R O L V A N D E C O M M I S S I E V A N D E 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N O P H E X G E B I E D 
V A N S T R A L I N G S B E S C H E R M I N G  

Dr. F. Luykx 

INLEIDING 

De kernenergiesector is de enige industrie die vanaf haar ontstaan zeer 
groot belang heeft gehecht aan de bescherming van arbeiders en bevolking 
tegen mogelijke gevaren verbonden aan deze activiteit. 

Deze bekommernis vindt men terug m het verdrag van Euratom (ref. 1) onder
tekend in 1957, verdrag dat aan de Europese Gemeenschap de taak gaf unifor
me veiligheidsnormen vast te stellen voor de bescherming van de volksge
zondheid en de gezondheid van de werknemers en ervoor te zorgen dat deze 
ook worden toegepast. 

Voor de vervulling van deze opdracht voorzag het Euratomverdrag bijzondere 
bepalingen in Hoofdstuk III "Gezondheidsbescherming", dat bestaat uit Arti
kelen 30 tot en met 39. 

Deze Euratom-voorschnf ten werden geformuleerd in eon tijd die vooral 
gekenmerkt was door onderzoeksactiviteiten in de nucleaire sector en toen 
het aantal industriële realisaties nog uiterst beperkt was. Er heeft zich 
intussen een enorme ontwikkeling voorgedaan. 

Na meer dan een kwart eeuw is het daarom nuttig even na te gaan welke rol 
de Europese Commissie, die instaat voor de uitvoering van de Europese 
verdragen, heeft gespeeld op het gebied van de stralingsbescherming in de 
Europese Gemeenschap, en welke taken ze nog te vervullen heeft in de toe
komst . 

De Commissie heeft sinds het begin ook steeds een belangrijk onderzoekspro
gramma gehad op dit gebied. Ik zal me echter vandaag beperken tot de 
activiteiten die verband houden met de regulatieve en operationale aspecten 
van de stralingsbescherming. 

DE BASIS VAN HET GEMEENSCHAPSBELEID 

Hoofdstuk III van het Euratomverdrag vormt de basis van de activiteiten van 
de Commissie op dit gebied. 

Alhoewel het slechts tien artikelen omvat, geeft het de Commissie een reeks 
opdrachten waarvan de voornaamste zijn: 
- het vastleggen van stralingsbeschermingsnormen (basisnormen) en de harmo
nisatie van de nationale voorschriften op dit gebied 
(Artikelen 30-33), 

- het geven van adviezen bij mogelijke grensoverschrijdende contaminatie 
(Artikel 37), 

- het uitvoeren van studies en verzamelen van documentatie over radiopro-
tectie (Artikel 39). 
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Het is wel interessant hier even een vergelijking te :saken tussen het 
Euratomverdrag en het E.E.G.-verdrag (ref. 2). beide op dezelfde dag onder
tekend. Daar waar het eerste een reeks prrciese voorschriften geeft voor 
een gemeenschapsbeleid inzake milieubescherming, vindt men in het tweede 
niets dergelijks. Het heeft de Europese Commissie dan ook enorm meer moeite 
gekost om een Europees beleid op te bouwen voor de milieubescherming in het 
algemeen. 

DE EÜRATOM-BASISNORMEN 

Volgens Artikel 218 van het Euratom-verdrag moesten de basisnormen worden 
vastgelegd binnen het jaar na de inwerkingtreding van dit verdrag. Dit is 
dan ook gebeurd, nl. op 2 februari 1959 (ref. 3). Hierbij heeft men zich 
hoofdzakelijk gebaseerd op de ICRP-aanbevelingen van die tijd, deze van de 
USNCRP (United States Committee on Radiation Protection and Measurements) 
en op de UNSCEAR-rapporten. 

Voor het opstellen van de basisnormen vraagt de Commissie het advies van 
een groep van deskundigen, de zogenaamde groep van Artikel 31. Meerdere 
leden van deze groep zijn tevens lid van een van de ICRP-comitees, zodat de 
Artikel-31 groep steeds vlug geïnformeerd is over de evolutie die zich in 
de ICRP voordoet. 

In het Euratomverdrag was niet vastgelegd welke juridische vorm aan de 
basisnormen moest worden gegeven. Er bestonden vier mogelijkheden: 
- de verordening, die bindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks van 
toepassing is in elke Lid-Staat, 

- de richtlijn, die bindend is ten aanzien van het te bereiken doel, doch 
aan de nationale instanties de bevoegdheid laat vorm en middelen te 
kiezen, 

- de beschikking, die bindend is in al haar onderdelen voor degenen tot wie 
ze uitdrukkelijk is gericht, 

- de aanbevelingen en adviezen, die geen bindend karakter hebben. 

Er werd tenslotte gekozen voor de richtlijn, die, alhoewel bindend, de 
lidstaten meer vrijheid laat dan de verordening of de beschikking. 
Op deze wijze werd aan elk land de mogelijkheid gegeven zijn wetgeving op 
te bouwen rekening houdend met de eigen traditie op juridisch en admini
stratief gebied. 

Sinds 1959 werden de basisnormen meerdere malen herzien, nl. in 1962, 1966, 
1976, 1980 en 1984, dit om rekening te houden met de ontwikkeling die zich 
heeft voorgedaan zowel in de kernenergiesector en in het gebruik van ioni
serende straling in de industrie en in de geneeskunde als in de stralings
bescherming zelf. De laatste belangrijke herziening dateert van 1980 
(ref. 4), waarbij de aanbevelingen van de ICRP-publicatie 26 werden opgeno
men. De Lid-Staten hadden een bepaalde termijn toegewezen gekregen om hun 
wetgeving aan deze richtlijn aan te passen. 
De meeste landen hebben echter moeilijkheden ondervonden om deze termijn te 
respecteren; de redenen hiervoor zijn van uiteenlopende aard: 
- de complexiteit van het onderwerp, 
- bevoegdheid van meerdere ministeries, 
- verplichte consultatie van de sociale en economische partners, 
- reorganisatie in sommige Lid-Staten van de nationale gezondheidsdiensten. 
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Daarom werd bij de laatste herziening (ref. 5), deze van 1984, een nieuwe 
termijn van 18 maanden toegekend aan de Lid-Staten om de ganse wetgeving te 
herzien. 

Om de taak iets te vergemakkelijken heeft de Commissie, met de hulp van de 
groep van deskundigen van Artikel 31, een leidraad opgesteld waarin toe
lichting wordt verstrekt over bepaalde punten die op verschillende wijzen 
kunnen worden geïnterpreteerd in de basisnormen. 

Artikel 33 van het Euratom-verdrag vraagt dat de Lid-Staten hun ontwerp
voorschriften voor advies aan de Commissie voorleggen. De diensten van de 
Commissie moeten nagaan of deze ontwerpen met de basisnormen overeenstem
men. De Commissie kan binnen de drie maanden aanbevelingen doen aan de 
betrokken Lid-Staat. Deze aanbevelingen hebben een tweevoudig doel: 
1. ervoor te zorgen dat in alle Lid-Staten de basisnormen gerespecteerd 

worden, 
2. de wetteksten in de Lid-Staten te harmoniseren. 

Tot nu toe heeft de Commissie een honderdtal adviezen afgegeven over derge
lijke projecten. 

STRALINGSBESCHERMING BIJ MEDISCHE BESTRALING 

Daar röntgen-onderzoek de belangrijkste bron van blootstelling is van de 
bevolking aan straling verwekt door de mens heeft de Europese Ministerraad, 
op voorstel van de Commissie, vorig jaar een richtlijn goedgekeurd tot 
vaststelling van fundamentele maatregelen voor de bescherming van personen 
die medisch worden onderzocht of behandeld (ref. 6). 

Alhoewel de basisnormen ook van toepassing zijn op de medische bestraling, 
heeft de Commissie het toch noodzakelijk geacht hiervoor een speciale 
richtlijn uit te werken, omdat er belangrijke verschil'en waren vastgesteld 
bij de Lid-Staten inzake: 
- criteria waaraan de röntgenapparaten moeten beantwoorden, 
- opleiding en vorming van het medisch personeel belast met radiodiagnos
tiek. 

Door deze richtlijn vestigt de Commissie de aandacht op deze twee punten en 
vraagt dat er gepaste maatregelen worden getroffen. 

Voor de praktische toepassing van deze richtlijn blijven echter een aantal 
vragen open. In december a.s. organiseert de Commissie daarom een collo
quium over dit onderwerp om zo een overzicht te krijgen van wat de dag van 
vandaag technisch mogelijk is. 
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GRENSOVERSCHRIJDENDE CONTAMINATIE 

Een belangrijke taak van de Commissie bestaat er in na te gaan of een Lid
staat door zijn radioactiviteitslozingen in het milieu een andere Lid-Staat 
kan besmetten; Artikel 37 van het Euratom-verdrag vraagt aan de Lidstaten 
elk plan voor lozing van radioactieve stoffen aan de Commissie mee te 
delen, zodat deze een advies kan uitbrengen of deze lozing radiologische 
gevolgen kan hebben voor een andere Lid-Staat. 

Er wordt verteld dat in het oorspronkelijk ontwerp van het Euratom-verdrag 
dit aspect helemaal over het hoofd was gezien en dat de dag voor de onder
tekening enkele mensen zich nog vlug hebben samen gezet, om, wat nu Artikel 
37 is, op te stellen. 

Thans, na 25 jaar, heeft de Commissie adviezen afgegeven over meer dan 150 
nucleaire installaties; in het begin waren het vooral adviezen over onder
zoeksprojecten, de laatste jaren hoofdzakelijk over kernenergiecentrales. 

Om een advies op te stellen consulteert de Commissie een groep van des
kundigen. Dit advies, samen met het rapport van deze groep, wordt aan de 
regering van het land gestuurd dat het project heeft voorgelegd, alsook aan 
eventueel betrokken Lid-Staten. In vele gevallen bevat het aanbevelingen 
aan de Lidstaat die het ontwerp heeft ingediend, b.v. over samenwerking met 
de buurlanden bij het uitwerken van de noodplannen, over radioactivi-
teitsmetingen in het milieu, en soms in verband met de voorziene lozingsli
mieten. 

Zoals hoger gezegd, geeft de Commissie alleen een advies, dat dus niet 
bindend is en geen enkele verplichting kan opleggen aan de betrokken Lid-
Staat. In werkelijkheid hebben we echter kunnen vaststellen dat de Lid-
Staten meestal degelijk rekening houden met dit advies en zijn aanbevelin
gen. 

Bovendien, bij het bestuderen van deze projecten door de groep van des
kundigen stoot men regelmatig op problemen, waarvoor er ofwel nog geen 
geschikte oplossing bestaat, of waarvoor de methodes toegepast in de Lid
staten onderling erg verschillen, zodat de resultaten niet vergelijkbaar 
zijn. 

Om tot een oplossing te komen wordt er dan ofwel een werkgroep opgericht 
die de zaak onder ogen neemt ofwel een studiecontract gegeven aan een 
gespecialiseerde instelling. Voorbeelden van dergelijke onderwerpen zijn: 
- methode voor het berekenen van radiologische gevolgen van ongevallen in 
watergekoelde reactoren, 

- atmosferische dispersie van radioactieve stoffen over grote afstand, 
- radiologische gevolgen van alle routinelozingen in een rivierbekken, 
zoals de Rijn en de Maas. 

Verder hebben we kunnen vaststellen dat de discussies en uitwisseling van 
informatie binnen de groep van deskundigen hebben bijgedragen tot een 
zekere harmonisatie binnen de E.G. bij het vastleggen van lozingslimieten 
voor kerntechnische installaties. 
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DOCUMENTATIE EN STUDIES OVER STRALINGSBESCHERMING 

Artikel 39 voorzag in de oprichting, in het raam van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek, van een afdeling belast met de documentatie en 
studie van radioprotectie-problemen. 

In de praktijk werd deze afdeling nooit opgericht maar wordt deze taak 
uitgevoerd door het Directoraat Gezondheid en Veiligheid. Ze bestaat in: 
- het organiseren van symposia over specifieke stralingsbeschermingsproble-
men, 

- het oprichten van gespecialiseerde werkgroepen, 
- het plaatsen van studiecontracten bij gespecialiseerde instellingen. 

Deze activiteiten houden meestal verband met de operationele en regulatieve 
aspecten van de stralingshygiëne. Het zou me te ver leiden om hier een 
opsomming te brengen van wat er gedurende deze 25 jaar allemaal werd onder
nomen op dit gebied. Velen onder u hebben aan deze werkzaamheden deelgeno
men en de meeste resultaten werden gepubliceerd in de open literatuur. 

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN 

De voortdurende expansie van de nucleaire technologie en van het gebruik 
van ioniserende straling, de nieuwe kennis die men opdoet over het gedrag 
van radionuclider. in het milieu en in de mens, en de constante evolutie op 
het gebied van de stralingsbeschermingsfilosofie, doen steeds weer nieuwe 
problemen rijzen bij het vastleggen van een communautair beleid voor stra
lingshygiëne. 

Onlangs heeft de Commissie, in het licht van deze evolutie, een werkdocu
ment opgesteld waarin de activiteiten voor de komende vier jaren inzake 
stralingsbescherming worden vastgelegd. De voornaamste activiteit houdt 
verband met de uitbouw en de toepassing van de basisnormen, terwijl de 
specifieke acties gepland zijn op volgende gebieden: 
- milieubeleid inzake radon in woningen, 
- radiologische criteria voor het elimineren van radioactieve afvalstoffen, 
- radiologische criteria voor het hergebruiken van afbraakmateriaal van 
ontmantelde kerninstallaties, 

- grensoverschrijdende noodplannen, 
- gecentraliseerde registratie van de stralingsdosis voor werknemers die 
tijdelijk werk verrichten in kerninstallaties. 

Dit programma zal natuurlijk mettertijd worden aangepast wanneer andere 
prioriteiten zich zouden opdringen. 

CONCLUSIES 

Toen het Euratom-verdrag werd ondertekend in 1957, lag het in de bedoeling 
van de deelnemende staten binnen de E.G. een geïntegreerde politiek op te 
bouwen voor de bevordering van de vreedzame toepassingen van de kernener
gie. Zoals iedereen weet, werd dit geen groot succes, daar de meeste Lid
staten een eigen kernenergiepolitiek hebben gevoerd, soms aangevuld met 
bilaterale akkoorden. 
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Daartegenover kunnen we echter vaststellen dat op het gebied van de stra
lingshygiëne men werkelijk een gemeenschappelijk beleid heeft kunnen op
bouwen, beleid dat vooral gebaseerd is op de Euratom-basisnormen. Weliswaar 
deden er zich, en doen er zich nog, moeilijkheden voor bij de toepassing 
van deze normen, doch deze worden meestal met succes vereffend dank zij de 
samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie, zodat we, geloof ik, 
kunnen vaststellen dat de toestand in het algemeen bevredigend is. 

Op 1 januari 1986 wordt de E.G. vergroot door de toetreding van Spanje en 
Portugal zodat we dan met zijn twaalven zijn. Laten we hopen dat de goede 
samenwerking, die we tot nu toe gekend hebben, ook in de toekomst zal 
blijven bestaan en dat we verder kunnen gaan in de uitbouw van een Europese 
stralingsbeschermingspolitiek. 
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H E X N E D E R L A N D S E O V E R H E I D S B E L E I D ; 
A C H T E R G R O N D E N E N R E G U L E R I N G  

Dr. J.L. Baas 

Naar ik hoop zult u het mij niet euvel duiden indien de titel van mijn 
inleiding: "Het Nederlandse overheidsbeleid, achtergronden en regulering" 
niet precies de vlag zal worden die de lading gaat dekken. 
Immers velen van u, zo niet allen, weten wat de stralingshygiënische doel
stellingen zijn van het overheidsbeleid alsmede de achtergronden daarvan. 
Voorts mag ik veronderstellen dat bekend is op welke wijze vorm en inhoud 
aan het reguleringssysteem is gegeven. 

het ligt dan ook zeker niet in mijn voornemen om uw belangstelling voor 
deze onderwerpen op zichzelf te vragen. Interessanter lijkt het mij eerst 
aandacht te geven aan de wijze waarop de betrokkenheid van de overheid voor 
het stralingshygiënische vakgebied tot stand is gekomen en tot zijn huidige 
omvang is gegroeid. Een dergelijke analyse lijkt mij vooral nuttig om 
vervolgens te komen tot oe vraag of wij op de ingeslagen weg moeten door
gaan of het huidige administratieve systeem zullen moeten aanpassen aan 
moderne mana^-üientopvattingen en in lijn brengen met de uitgangspunten van 
het regeringsbeleid met betrekking tot deregulering en privatisering. 

Een dergelijke analyse vereist wel een terugblik in het verleden; een 
dergelijke terugblik lijkt mij overigens passen in het vieren van het NVS 
lustrum en wellicht nuttig voor de jongere leden van onze vereniging, 

In de geschiedenis van de ontwikkeling van de stralingshygiëne in Nederland 
kunnen grofweg een drietal perioden worden onderscheiden: 
- De eerste, beginnend bij de introductie van röntgentechnieken en de 
toepassing van radium voor de Eerste Wereldoorlog tot aan het uitbreken 
van de tweede in 1939-1940. 

- De tweede, startend na 1945 tot 1970, gek'-.merkt door een snel toenemende 
overheidsbemoeienis met deze materie, en tenslotte 

- de derde periode met het van kracht worden van uitvoeringsmaatregelen op 
basis van de Kernenergiewet op 1 januari 1970 en gekenmerkt door een 
volledige betrokkenheid van de Rijksoverheid bij voorbereiding, uitvoe
ring van en toezicht houden op het stralingshygiënisch beleid. 

In de eerste periode waren de toepassingsgebieden van ioniserende straling 
beperkt in omvang en voornamelijk het domein van artsen (te denken valt aan 
de röntgendiagnostiek) alsmede van enkele gespecialiseerde instituten. 
In die periode was de betrokkenheid van de overheid bij de praktische 
geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek zeer gering conform de in die 
tijd geldende opvattingen over de relatie tussen overheid en wetenschaps
beoefening. 
Inmiddels was erva en dat ioniserende straling biologische schade kon 
veroorzaken en werd onderzoek naar de relatie dosis en effect geïnitieerd. 
Zoals bekend leidden de onderzoekresultaten tot het besef dat ten behoeve 
van het veilig kunnen werken met ioniserende straling een zekere normering 
met betrekking tot toelaatbare doses in acht genomen zou moeten worden. 
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De deskundigen wisten deze doelstelling te internationaliseren door middel 
van de oprichting (in 1528) van de International Commission on Radiological 
Protection. 
Zo ontstond een ideale situatie: de toepassers konden in vrijheid profite
ren van het nieuw ontdekte fenomeen en legden zich daarbij zelf zonder 
betrokkenheid van de overheid bepeikingen op door middel van een norm
systeem om biologische schade te voorkomen. 

De gewenste deskundigheid was echter bij de groei 'an toepassingen van 
radioactieve stoffen en röntgenstraling niet altijd aanwezig of beschik
baar. Waarschijnlijk ten gevolge van onvoldoende bekendheid oet de biologi
sche effecten van ioniserende straling bij de betreffende bedrijfstak 
vielen slachtoffers bij het vervaardigen van lichtgevende wijzerplaten met 
behulp van radiurcverf in de horlogeindustrie. Röntgenstraling als nieuw 
diagnostisch gereedschap werd niet altijd op een verantwoorde wijze toege
past, aangezien de benodit.de inzichten en kennis over de biologische effec
ten eveneens in onvoldoende mate aanwezig waren in medische kringen. 
Dit leidde zelfs tot een situatie waar de overheid meende tot regelgeving 
over te moeten gaan. Let wel, dit gebeurde in een tijdsperiode die in 
vergelijking met de huidige maatschappelijke verhoudingen als zeer liberaal 
moet worden gekwalificeerd. 

In 1931 werd de Rontgenstralenwet in het Staatsblad (no. 299) geplaatst. 
Deze wet, die overigens nimmer in werking is getreden, toont opmerkelijke 
overeenkomst met de Kernenergiewet. De Rontgenstralenwet gaf het bevoegd 
gezag, in die tijd de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, het recht 
vergunning te verlenen voor het gebruik van röntgentoestellen en het in 
voorraad houden en gebruik van radioactieve stoffen. Zelfs eisen tea aan
zien van deskundigheid waren in deze wet geregeld. Degenen onder u die 
belangstelling hebben voor de historie der Stralingshygiëne in Nederland 
moge ik adviseren kennis te nemen van deze wet en vooral van de parlemen
taire discussies die aan het aannemen van deze wet voorafgingen. 
Interessant is nog op te merken dat een advies van de Gezondheidsraad van 
1926 de grondslag voor de Rontgenstralenwet vormde. 

Hoewel moeilijk precies tr> achterhalen, vermoed ik dat als oorzaak van het 
niet in werking treden vooral weerstand bij de medische stand tegen het 
voorgestelde vergunningensysteem een belangrijke rol heeft gespeeld. 
De op dat moment heersende economische recessie is ongetwijfeld eveneens 
een rem geweest op de effectuering van deze regelgeving. 
De wet is ingetrokken middels artikel 87 van de Kernenergiewet. 

De tweede periode in de stralingshygiënische geschiedenis begon direct na 
de Tweede Wereldoorlog. Deze periode werd in hoge mate beïnvloed door de 
ontwikkeling van nucleaire wapens. Proefexplosies van atoomwapens veroor
zaakten op wereldschaal een radioactieve neerslag en zelfs in zo'n veront
rustende mate dat een internationaal geaccepteerd verbod tot stand kwam 
voor het doen van bovengrondse kernexplosies. 
Het atoomsplijtingsproces is in feite de aanleiding van het in toenemende 
mate betrokken raken van de overheid bij de toepassing of het opwekken van 
ioniserende straling. 

Parallel met de ontwikkeling van de kernenergie nam het aantal toepassings
gebieden van radioactieve stoffen en röntgenstraling in wetenschap en 
techniek in aanzienlijke mate toe. De wetenschappelijke doch ook economi
sche voordelen van ioniserende straling werden onderkend en mede tengevolge 
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van de schaalvergroting van de toepassingsgebieden ontstonden situaties 
welke de overheid dwongen tot het nemen van maatregelen ter bescherming van 
de gezondheid van mensen, dieren, planten en goederen. 

Ook de politiek begon zich met dit onderwerp te bemoeien. De volksvertegen
woordiging stimuleerde de regering tot snellere invoering van kernenergie 
opdat Nederland niet achter zou raken bij ontwikkelingen op dit terrein 
elders in Europa of de wereld, doch onder voorwaarde dat deze technologie 
op een uit oogpunt van veiligheid en milieu verantwoorde manier operatio-
n el zou worden gemaakt. 
Teneinde dit streven op een snelle, doch verantwoorde wijze te kunnen 
realiseren en gelijkertijd concluderend dat de tijd ontbrak voor het ver
vaardigen van een adekwaat regelgevend instrumentarium moest, zij het soms 
met wat kunst- en vliegwerk, gebruik gemaakt worden van bestaande wetgeving 
zoals de Hinderwet, de Veiligheidswet en de Warenwet. 
Deze regelgeving leidde tot een situatie waar in feite het toepassen van 
ioniserende straling of het gebruik maken van het splijtingsproces werd 
gebonden aan de toestemming van het bevoegd gezag. De periode waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de stralingshygiëne uitsluitend bij particulieren 
of instellingen lag, was daarmede afgesloten- De overheid was vanaf dat 
moment verplicht de randvoorwaarden te scheppen waaronder een optimale 
stralenbescherming voor werkers op het nucleaire terrein en de bevolking 
was gewaarborgd. 

Ook op het internationale vlak is in die periode v-eel beweging te melden. 
Ter bevordering van de ontwikkeling van atoomenergie werd in 1957 de Inter
national Atomic Energy Agency, een dochterorganisatie van de VN opgericht. 
De westerse industriestaten richtten in 1957 onder auspiciën van de OESO te 
Parijs de European Nuclear Energy Agency (ENEA) op welke na de aansluiting 
van de US, Canada, Japan en Australië, werd omgedoopt tot Nuclear Energy 
Agency (NEA). De hoofdtaak van de NEA is de stimulering van kernenergie in 
zijn lidstaten roet inachtneming van de randvoorwaarden ten aanzien van 
veiligheid en milieubescherming. Eveneens in 1957 werd het Euratom Verdrag 
van kracht. Dit verdrag verplicht de lidstaten tot het in acht nemen van 
veiligheidscriteria en stralenbeschermende maatregelen tegen de aan ionise
rende straling verbonden gevaren in het algemeen, dus niet alleen bij de 
toepassing van kernenergie. 

De basisnormen schrijven een stelsel voor van "verklaringen" en "vergunnin
gen". Met "verklaring" wordt bedoeld een meldingsplicht van een gebruiker. 
Geen voorafgaande verklaring of vergunning is voorgeschreven voor geringe 
hoeveelheden en voor apparaten, die radioactieve stoffen bevatten, en voor 
toestellen waarvoor een typekeuring door het bevoegd gezag is vastgesteld. 
Een stelsel van voorafgaande vergunningen is verplicht voor toediening van 
radioactieve stoffen aan personen voor diagnose doeleinden, voor behande
ling of voor onderzoek, voor gebruik van radioactieve stoffen in speelgoed 
en voor toevoeging van radioactieve stoffen bij de prodiktie en de fabri
cage van levensmiddelen, kosmetische produkten en produkten voor huishoude
lijk gebruik. 
In Nederland is indertijd gekozen voor een zeer uitgebreid stelsel van 
vergunningen. 
Een formeel juridisch verschil werd, anders dan de basisnormen doen, ge
maakt tussen splijtstoffen en ertsen en de overige radioactieve stoffen. 
Bij toestellen werd een meldingsplicht ingevoerd (= "verklaring" als be
doeld in de basisnormen) doch beneden een vergunningplichtige grens. 
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Onvermeld mag ook niet blijven de toenemende invloed van de IGRP-aanbeve-
lingen op de stralingshygiënische beleidsvorming en het belangrijke inven
tariserende en evaluerende werk van de United Nations Scientific Committee 
on the Effects of Atomic Radiation, in de wandeling tot UNSCEAR afgekort. 

Deze internationale ontwikkelingen waren een extra stimulans voor de over
heid zich in toenemende mate bezig te houden met de i^gulering van kern
energie en andere nucleaire technologieën. 

In Nederland besloot de regering de verantwoordelijkheid voor kernenergie 
en stralenbescherrr.ing op rijksniveau te leggen. Het Euratomverdrag en de 
basisnormen gaven f>en belangrijke impuls tot het concipiëren van de Kern
energiewet als lex specialis op het gebied van ioniserende straling. 

Met het van kracht worden van een aantal op deze wet gebaseerde Algemene 
maatregelen van bestuur en Ministeriële Beschikkingen op 1 januari 1970 
begint naar mijn gevoel de derde periode van de geschiedenis der stralings
hygiëne in Nederland. 

In de jaren zeventig valt onder invloed van bepaalde maatschappelijke 
stromingen en opvattingen in het politieke vlak een verandering te bespeu
ren in appreciatie van de kernenergie technologie. 
De hiermee gepaard gaande generatie van angst voor ioniserende straling 
kreeg onvermijdbaar zijn uitwerking op deelterreinen van het stralingshy-
giënisch beleid. 
In die periode ontstond een kloof tussen de maatschappelijke acceptatie en 
de wetenschappelijke stand van kennis van het kernsplijtingsproces en het 
fenomeen straling. In een dergelijke situatie kunnen maatschappelijke op
vattingen over de stralingshygiënische beleidsvorming niet worden gene
geerd. 
Dit leidde soms tot een wellicht niet altijd even gerechtvaardigde druk van 
de overheid op bepaalde vergunninghouders, met name de exploitanten van 
nucleaire installaties en de leiding van onderzoekinstituten. 

Wat valt nu te leren uit dit historisch overzicht. 
Ik meen dat de volgende conclusies kunnen worden getrokken. 
Op technisch-wetenschappelijk gebied worden ontdekkingen en vindingen ge
daan welke op een gegeven moment in het maatschappelijk verkeer met profijt 
kunnen worden toegepast. Zolang die toepassingsgebieden beperkt zijn en 
worden beheerd door technisch en wetenschappelijk geschoolde deskundigen 
roet voldoende verantwoordelijkheidsgevoel zal de maatschappij geen behoefte 
hebben aan een reguleringssysteem. 
Indien echter de nieuw ontwikkelde technologie hinder of zelfs gezondheids
risico's inhoudt ten aanzien van werkers en omgeving en bovendien de 
toepassingsgebieden zich snel uitbreiden en economisch-financiële factoren 
een rol gaan spelen en voorts vooral indien er ongevallen plaatsvinden, 
wordt de overheid onder maatschappelijke en politieke druk gedwongen over 
te gaan tot het instellen van een regelmechanisme met betrekking tot het 
gebruik van die technologie. 

Zoals geschetst heeft deze ontwikkeling eveneens plaatsgevonden bij de 
toepassing van ioniserende straling. De ontwikkeling van nucleaire technie
ken en wapens hebben dit proces aanzienlijk versneld. 
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Regelgeving heeft echter in een dynamisch ontwikkelende vereld geer. eeuwig
heidswaarde. Indien diegenen, die daarmede vooral in professionele zin te 
maken hebben, het overheidssturingsnechanisrne ais onlogisch, en daarmede 
als onbillijk gaan ervaren, wordt het zeker tijd om door middel van een 
kritische analyse het funktioneren van het systeem na te gaan. Een derge
lijke analyse is overigens niet uniek voor het stralmgshygiënisch beleid. 
Ook op andere terreinen van veiligheid en milieu is een dergelijke trend te 
signaleren. 
Het postacademisch onderwijs natuurwetenschappen zal in september 1985 in 
het kader van de cursus "Veiligheids- en milieubeleid" aandacht schenken 
aan de zin en onzin van overheidsbemoeienis op deze terreinen. 

Het afgelopen jaar meen ik voorts een zekere kentering in de maatschappe
lijke opvattingen over kernenergie en daarmede wellicht over het verschijn
sel straling te mogen constateren. 

Daarnaast is het van belang op te merken dat de groei en gecompliceerdheid 
van het overheidsapparaat in de achter ons liggende jaren heeft geleid tot 
de wens naar een efficiënter en overzichtelijker overheidsbeleid. Begrippen 
als "her- en deregulering", "privatisering" en in de milieuhygiëne "milieu-
accountancy" zijn in de regeerperiode van het huidige kabinet gemeengoed 
geworden. 
Dit proces van herbezinning over de taken en functies van de overheid in de 
maatschappij heeft binnen de Directie Stralenbeschenring discussie geïni
tieerd over het funktioneren van het huidige regiem der Kernenergiewet, met 
name over het funktioneren van het vergunningenstelsel. 

Hierbij kwam in eerste instantie de vraag aan de orde wat de feitelijke 
bijdrage is van het vergunningensysteein tot de huidige stralingshygiènische 
situatie in Nederland en of de stralingshygiènische doelstellingen niet via 
een andere, wellicht efficiëntere weg zouden kunnen worden gerealiseerd. 

De conclusie uit de discussies luidde dat het huidige vergunningensysteem 
in ioder geval zijn nut heeft bewezen omdat via dat instrumentarium de 
stralingshygiènische beginselen zijn uitgedragen en operationeel gemaakt. 

Het vergunningenregiem gaf het bevoegd gezag vooras de mogelijkheid 
deskundigheid te eisen van of bij de houder van een vergunning. Deze factor 
is een sterke stimulans geweest voor het organiseren van cursussen die 
opleiden tot de vereiste graad van deskundigheid. 

Een andere factor die in de discussies over het funktioneren van het ver
gunningensysteem aan de orde kwam betrof de "state of art" van de toe
passingsgebieden van ioniserende straling. De conclusie luidde dat belang
rijke nieuwe ontwikkelingen niet meer zijn te verwachten. Dit maakt het 
mogelijk de in acht te nemen regels te verwerken in codes of practice via 
een methode als reeds is doorgevoerd met inrichtingseisen voor radionu-
clidenlaboratoria en jodium-131 therapie. 

Tegen de achtergrond van de huidige situatie dienen echter vraagtekens te 
worden geplaatst bij de efficiency van het vigerende systeem. Ik meen dat 
de conclusie i«" ,-erechtvaardigd dat veranderingen en vooral vereenvoudi
gingen gewenst tu ;elfs noodzakelijk zijn. Op de vraag hoe is echter momen
teel nog geen eenduidig antwoord te geven. 
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Alleen reeds op grond van internationale afspraken en verdragen zal een 
soort vergunningenregiem in stand moeten blijven. Dit geldt 2eker voor de 
activiteiten in de splijtstofcyclus, waar met name proliferatie-aspecten 
evenzeer een belangrijke rol spelen. Het is politiek ondenkbaar dat de 
Staat op dit terrein zijn verantwoordelijkheden zou inperken laat staan 
privatiseren. 

Uitgaande van de stelling dat een zekere mate van regelgeving noodzakelijk 
zal blijven, zou moeten worden onderzocht tot welk niveau de betrokkenheid 
van de overheid bij de toepassing van ioniserende straling kan worden 
gereduceerd. 

Aangezien het vergunningenregiem de bindende schakel vormt tussen vergun
ninghouder en het bevoegd gezag zou in eerste instantie moeten worden 
nagegaan op welke wijze de administratieve organisatie van dit systeem kan 
worden vereenvoudigd en ontdaan van bureaucratische trekken. 

Hoewel het interne beraad over dit onderwerp nog geenszins zover is 
gevorderd dat reeds conclusies zouden kunnen worden getrokken, wil ik 
niettemin gaarne enige aspecten van naar voren gekomen ideeën aan u ter 
discussie voorleggen. 

Uitgangspunten bij de gedachtenwisseling over bedoelde ideeën zijn geweest 
de langjarige ervaring op gebied van de stralenbescherming, de stabilisatie 
in de omvang en aard van de toepassingsgebieden en de wettelijke regeling 
van de vereiste deskundigheid. 

Dit laatste punt vormde de grondslag van de conclusie dat deskundigheid 
mede moet inhouden de mogelijkheid van het dragen van verantwoordelijkheid. 
De stralingshygiënische deskundigen geven immers inhoud en vorm aan het 
stralingshygiënisch beleid. Het ligt derhalve voor de hand om het accent 
van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid te verschui
ven van de overheid naar de vergunninghouders. 
Dit houdt echter wel in dat de handelingsvrijheid van de vergunninghouders 
zou moeten worden vergroot, hetgeen alleen is te realiseren indien de 
overheid niet langer gedetailleerde voorschriften oplegt doch alleen zorg 
draagt voor algemene, op internationale verdragen gebaseerde richtlijnen. 

Een dergelijke situatie iijkt aantrekkelijk en wellicht min of meer van
zelfsprekend voor de betrokkenen. Het zou echter niet getuigen van realisme 
indien ik niet tegelijkertijd de mogelijke problemen van een dergelijke 
oplossing voor dit gedeelte van de bureaucratische overheidsbemoeienis zou 
schetsen. 
Deze problemen hangen samen met de interpretatieruimte van overheidsricht-
lijnen. De momenteel gedetailleerde aan vergunningen verbonden voorschrif
ten laten immers weinig ruimte voor interpretatievrijheden. Overheid en 
vergunninghouder weten waar zij aan toe zijn. Bij handhaving van meer 
algemene overheidsrichtlijnen ligt dat echter aanzienlijk moeilijker. Over 
dit punt dat in feite het handhavings- en vervolgingsbeleid raakt en daar
mede in de juridische sfeer ligt, zou ik gaarne uw mening en opvatting 
vernemen. 

Een systeem van algemene richtlijnen, al of niet verwerkt in codes of 
practice, brengt nog andere problemen met zich mede, met. name op het 
terrein van inspraak en beroep. 
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Voor een aantal vergunningen is momenteel immers de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne van toepassing, met name het stelsel van hoorzitting, 
bezwaren en beroepsprocedures. Momenteel kunnen vele bezwaren en nok 
beroepen worden gepareerd door middel van verwijzing naar aan de vergunning 
veibonden voorschriften* Bij een stelsel van algemene richtlijnen zal de2e 
mogelijkheid voor een belangrijk deel vervallen. Voor dit probleem t.a.v. 
bezwaren- en beroepenprocedures zal bij het invoeren van algemene richtlij
nen een oplossing moeten worden gevonden. Ook voor wat betreft dit onder
werp doe ik een beroep op uw inventiviteit voor het vinden van maatschappe
lijk aanvaardbare oplossingen. 

Zouden voor de geschetste problemen bevredigende oplossingen worden 
gevonden, dan zou het mogelijk zijn het huidige vergunningenregiem groten
deels te vervangen door een stelsel van algemene richtlijnen die overigens 
wel een zekere wettelijke status zouden moeten krijgen. 
Ik heb reeds opgemerkt dat het niet realistisch is te overwegen het 
vergunningensysteem af te schaffen. Denkbaar is echter het toestaan van 
toepassing van ioniserende straling te verbinden aan een verplichte 
inschrijving in een register. Inschrijving kan plaatsvinden indien aan een 
aantal voorwaarden is voldaan, met name ten aanzien van voorzieningen in de 
inrichting waar toepassing zal plaatsvinden en vooral ten aanzien van de 
beschikbaarheid over voldoende deskundigheid. 
Uitsluitend aan in het register opgenomen instellingen en bedrijven mogen 
radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzendende toestellen worden 
afgeleverd. 

Een categorie-indeling ÜOU er voor kunnen zorgdragen dat niet elke 
ingeschrevene over onbeperkte hoeveelheden radioactieve stoffen c.q. 
toestellen mag beschikken. Ook over deze suggestie zou ik gaarne de mening 
van de NVS vernemen. 

Het zoeven geschetste systeem kan naar mijn overtuiging een drastische 
vermindering van de huidige administratieve vergunningenrompslomp 
bewerkstelligen en behoeft niet ten koste te gaan van een goed stralingshy-
giënisch klimaat. Uiteraard zal zorgvuldig moeten worden nagegaan of 
geschetste ideeën niet in strijd zijn met internationale afspraken en 
verplichtingen. 

Vervolgens kom ik tot bespreking van een onderdeel van het huidge wettelij
ke systeem dat naar mijn gevoel bij de vergunninghouders nogal eens tot 
problemen aanleiding geeft, vooral omdat het nut van deze verplichte 
activiteit niet wordt gevoeld, laat staan erkend. Ik doel hier op het 
aangiftesysteem radioactieve stoffen. 

Hoewel ik niet wil ontkennen dat de uitgangspunten waarop vele jaren 
geleden dit systeem werd gebaseerd als zinvol moeten worden gekwalificeerd, 
wil ik evenmin ontkennen dat dit stelsel vandaag de dag in feite achter
haald is en zeker niet functioneert zoals de bedenkers vroeger hadden 
verwacht. 

Ook over dit onderwerp zou ik gaarne uw mening horen en met name of vereen
voudiging gewenst is of dat u eventuele afschaffing van dit systeem vanuit 
het oogpunt van de stralingshygi'ënische beleidsdoelstellingen verantwoord 
acht. Afschaffing zal ongetwijfeld de noodzaak van een goede boekhouding 
bij de vergunninghouders vergroten. 
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Mijn voorstellen, geënt op het regeringsbeleid t.a.v. deregulering en 
privatisering, beogen de overheidsbemoeienis bij het gebruik van ioniseren
de straling te verminderen door middel van het wegnemen van een aantal 
bureaucratische knelpunten en de verantwoordelijkheid iet betrekking tot 
gezondheids- en milieubescherming te verschuiven naar degenen die deze 
verantwoordelijkheid ook moeten kunnen dragen, n.l. de vergunninghouders. 
Ons systeem van deskundigheidseisen en opleidingen bieden daartoe een 
voldoende draagvlak oa die verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken. 
De overheidstaken zullen in een dergelijke situatie zich verplaatsen van 
het preventieve naar het repressieve vlak van toezicht on handhaving. 

Zoals u inmiddels eveneens zult hebben begrepen uit najn vragen over uw 
opvattingen terzake, zijn de ideeën tot vereenvoudigini; van de administra
tieve organisatie nog allesbehalve uitgekristalliseerd. 
Dit getuigt van weer een andere zijde van modern overheidsbeleid n.l. om 
onze klanten, dat zijn dus de vergunninghouders ex Kernenergiewet, in een 
zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe 
beleidsvoorstellen. 

Een voorzichtige aanzet daartoe heeft in het recent verleden reeds plaats
gevonden. Het was mij een genoegen de NVS bij het concipiëren van ons IMP-S 
te mogen consulteren. 

De NVS viert heden zijn 25-jarig bestaan. Wat velen van u niet zullen of 
kunnen weten is dat het overmorgen, op 1 september, 25 jaar geleden is dat 
het bureau Kernenergie en Stralenbescherming werd opgericht onder 
verantwoordelijkheid van de toenmalige Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 

Dit bureau werd belast roet de voorbereiding en uitvoering van het 
stralingshygiënisch beleid en is het organisatieonderdeel van de 
Rijksoverheid dat uitgegroeid is tot de huidige Directie Stralenbescher
ming'. De instelling van dat bureau en de oprichting van de NVS (naar ik 
meen te herinneren toentertijd nog NVSH geheten) in hetzelfde jaar berust 
natuurlijk niet op toevalligheid. Het ligt voor de hand dat de overheid in 
die tijd organisatorische voorzieningen trof om de met de wettelijke maat
regelen op stralingshygiënisch gebied gepaard gaande problemen te kunnen 
beheersen en de vaklieden behoefte kregen aan een forum om daarover met 
elkaar van gedachten te kunnen wisselen. 

Tenslotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de NVS namens de 
gehele Directif Stralenbescherming van VROM te feliciteren met het 25-jarig 
jubileum onder het uitspreken van de wens dat Vereniging en Directie nog 
vele jaren met vrucht mogen samenwerken ten gunste van d-e stralingshygië-
nische situatie in Nederland. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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In de reeks NVS-PUBLICATIES zijn verschenen: 

nr. I Stralingshygiëne en maatschappij: Een risico in perspectief 
(1980) 

nr. 2 Inventarisatie Radiologisch Werk in Nederland (1982) 
nr. 3 Dosimetrie bij inwendige besmetting volgens het ICRP-30 model 

(1984) 
nr. 4 Categorie indeling van personen die beroepshalve aan straling wor

den blootgesteld (1984) 
nr. 5 Biologische gevolgen van straling, risicofactoren (1985) 
nr. 6 Ioniserende straling en het beroepsrisico. Veel gestelde vragen 

(1985) 
nr. 7 Normstelling bij stralingshygiëne (1986) 

Publicaties kunnen worden besteld bij het NVS-secretariaat: 

Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne 
Postbus 662 - 5600 AR EINDHOVEN 

tel. 040-473355 


