
i 86 STPvAIJEN I I3ESCHERMING 

\/fc*n - k$><*.. <?é - Ar 

o MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, 
V ? RUIMTEUJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER 



Directie Stralenbescherming 

Een analyse van de risicofactoren 
voor blootstelling van de long 
aan lage strålingsdosis 

Dr. Ir. B. Hogeweg 

Miniaterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 



Publtkatie van net M.materie van 
Volkshuisvestmg. RuimteMjKe Ordening 
en Mtlieubeheer 
Copyright T986, StaatsdruKkenj-en 
Uitgevenjbednjf DiStnbutiecentrum 
Overherdspublikaties. 's-Gravenhage 
VerkoopprijS M7.50 Ederne Saren van deze 
uitgave zijn uttsiurtend te besteilen door 
vooruitbetaling op giro 75!. t n v 
Distributrecentrum Qverheidspublikaties, 
Postbus 20014. 2500 EA "s-G'avennage 
ondet vermelding van ISBN 90 346 0792 5 

Een tijst van eerder m doze reeks verschenen 
uitga\.en trett u aar o c de laatste biarizr;de 
van de*e pubhkat'o 

ISBN 90 346 07Q2 5 

Stendpunten vervat in rieze pubfikatio 
geven niet zonder meer het beleid 
van de Minister weer. 



Documentbeschrijving 
_lj Rapport nr. 15 

i\ Titel Rapport 
Een analyse van de hsicofactoren voor blootsteliing van de long 
aan lage strålingsdosis 

3J Schrijver<s)/r«dacteurts) 
Dr Ir. B. Hogeweg 

^J UrtvoerefM instituut 
Radiobiologisch Instituut TNO 
(RBI-TNO) 

w I *% a * • • å % 

Stichting Projectbeheerbureau Energieonderzoek (PEO) 

6 j Gafinanaerd door 
Ministerie van VROM 
Mimsterie van EZ 

7 ISBN nummer 
90 346 0792 5 

8 Duti ajuoenurnroar 
60198/3-86 
5318/84 

9! Datum puWkabe 
februari 1986 

10 Rapporttype an parioda 
eindrapport 
juni 1982 - december 1985 

i 

111 Titel ondt not hprojact 
SAWORA 
Stralingsaspecten 
w n woonhygiene 
en verwante 
radioecotogische 
aspecten 

12) Saiiicnvotting 
Beschrijving van een analyse van de risicofactoren voor longtumor-inductie 
De bijdrage van natuurlijke stråling van uranium en thorium aan de longen wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de inademing van alfastraling uitzendende radon en thoron dochterprodukten. Naast blootsteliing 
door inhalatie worden de longen ook btootgesteld aan uitwendige stråling. 
Voor zowel de inwendige als de uitwendige blootsteliing wordt een waarde voor de risicofactor van 1.10 3 

longkankers per Sv longdosisequivalent aannemelijk gevonden 

i 
i 
i 

13] Bcgeteidingacommini* 
Drs. PH van Dijkum (voorzittert, PEO 
Ors. CF van der Schaaf, VROM / DGMH / AST 
Dr. B.F.M. Bosnjakovic, VROM / DGMH / S 
Ir. W.M.A.J. Willart, VROM / DGVH 
Drs. D. Vos, VROM / DGMH / S 
Drs. E.E. Lap, EZ 
Dr Ir B Hogeweg. RBI / TNO 
Drs J.G. Ackers, RO / TNO 
Dr R J de Meijer, KVI 

14j Bijbehorende rapporten 
geen 

i 
i 

i 
151 Aantalbb. 

100 
16 Prija | 

f. 17,50 j 



Een analyse van de r is icofactoren voor b loots te l l ing ven de long aan 

lage s t ra l ingsdoses . 

Verdere trefwoorden: mens, inhala t ie , radondochters, thorondochters, 

longmodellen, uitwendige s t rå l ing . 

Saøenvatting: 

Door de toepassing van bouwmaterialen gecroduceerd uit industr iéle 

restproducten in combinatie met de toepassing van energie-beperkende 

n a a t r e g e l e n , kan de c o n c e n t r a t e (en samenhangend hiermee de bloot

s t e l l i ng van de bevoners) van de -;ok reeds van nature aanwezige radon 

en -dochterprodueten in voningen toenemen. 'Jitgaande van een l inea i re 

dos is-ef fe_t re la t ie heeft deze toename een verhogir.g van een eventueel 

tunorr is ico ( in het bijzonder van het longtumorrisico) tot gevolg. 

Teneinde de verschillende factoren die een b l o o t s t e l l i n g s n i v e a r 

van de natuurLijke achtergrondstraling bepalen te bestuderen, is het 

nationale onderzoeksprogramma SAWOPA ges ta r t . Een van de facetten van 

deze s t u d i e bestond u i t het analyseren van de r i s i c o f a c t o r e n voor 

long tumor - induc t i e . De r e s u l t a t e n van dez° s t u d i e , velke ^ebasecid 

zijn op een kr i t i sche analyse van de beschikbare ^egeveixs en di l i t e -

ratuur, worden in d i t rapport gegeven. 

De bijdrage van de natuurli jke s t rå l ing van uranium en thorium aan 

de longen wordt voornamelijk vercorzaakt door de inadening van do 

a l fas t ra l ing uitzenlende radon- en thorondochtei productsn. Ofschc^.; 0*3 

blootstel l ingscutidi t ies in mi.inen d u i d e i i j l ' afwijkend z i jn (h gere 

concentraties en meer stof) van die* in woonruirat-is, vortnen de tu?ioii.i-

duct ie-ge^evens (qua b l o o t s t e l l i n g s t y p o , n . i . . h 3 l a t i e van rad~n-

dochters) van uraniummijnwerkers de enige ges-?hikte jegevens. Cr grind 

van de verschillende gegever.s mag geconcludeerd woren dat vcor æjju-

werkers de r i s icofac tor 1,5 å 4.,5.1CT* per tfLM bedraagt. Uitgaar.de van 

de conversiefacto: van 7,1 en 4,5 mGy per WLM aoaxs afgeleid cioor de 

OECD-NEA voor resoect ievel i jk mijnwerkers en leden van de bevolking, 

wordt geconcludeerd dat een vaarde voor de r i s i c o f a c t o r va> 1,10"-' 

longkankers per Sv longdocisequivalent het mees*. aannemelijk i s . Deze 
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«raarie is gelijk aan de door verschillende andere auteurs (o.a. de 

-ezondheidsraad) afgeleide waarde. 

Naast een blootstelling door inhalatie uorden de longen nog bloot-

.̂ esteld aan ui^vendige stråling. Voor een dergelijke blootstelling 

Tijn gegevens van diverse groepen (zoals van bestraalde patienten en 

ttcoabos-overlsvenden) van interesse. Op grond van deze gegvens wordt 

voor deze uitwendige blootstelling eveneeens een waarde van 1.10"-* per 

S" longdosisequivalent gevonden. 

Aangezien uit epideaiologische gegevens van relatief grote bevol-

kingsgroepen (zoals in de Volksrepubliek China, Japan, de Verenigde 

St ten en Zweden) geen relatie tussen longtuaorfrequentie en verhoogd 

ae tergrondstralingsniveau aangetoond kan vorden, noeten deze vaarden 

als aaxiaa vorden beschouvd. Over het algemeen «ag verwacht vorden dat 

net risico voor de uens bij blootstelling aan achtergrondsniveaus of 

er.î szins verhoogde niveaus veel lager zal zijn. 
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An analysis of the risk factors for lung exposures to low radation 

doses. 

Additional keywords: man, inhalation, radon daughters, thoron daugh

ters, lung »odels, external radiation. 

Summary: 

The application of building materials based on waste products with 

increased natural uranium concentrations in combination with the ap

plication of energy conserving constructions for houses, may enhance 

indoor exposure to natural radiation from radon daughters. The proba

bi l i ty of an associated increase of lung tumor risk from this expo

sure has caused some concern in the nevsmedia and among the public. In 

order to study the various underlying factors, a national programme 

(in the Netherlands known as the SAWORA project) was initiated by the 

Dutch government. This program was started at the beginning of 1982 

under the auspices of the management organisation PEO at I'trecht. 

Among the various aspects studied in this SAWORA project, the riskfac-

tors for lun» tumor induction after exposure of low radiation doses 

were analysed. The re su l t s of th i s ana lys i s , which i s based on a 

cr i t ica l survey of the available data and literature on the subject, 

are presented in this report. 

The contribution of the radiation from natural uranium and thorium 

to the mean lung dose resu l t s mainly from inhalation of radon and 

thoron daughter products. Although exposure l e v e l s and other condi

tions in mines are different from those in indoor situations, for the 

determination of the lung cancer rink factor *f these daughter pro

ducts after inhalation, the epidemiological data of the uranium miners 

are the only available. On the bases of a riskfactor 1.5-4.5x10-1* per 

WLM for miners and on the conversionfactors of 7.1 and £.5 mGy per 

WLM, derived by the group of experts of the OECD-NEA for miners and 

members of the general publ ic ,respect ively , a risk factor of alpha 

part i c l e exposure for the general public of 1<10~^ cases per Sv lung 

dose equivalent was concluded to be the best estimate. This i s in good 
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agreement with values derived by various authors. 

In adddition to the contribution from inhalation there is, more

over, a contribution to the mean lungdose from the gamma radiation 

emitted by the radon- and thoron-daughters. For the evaluation of the 

risk of this external gamma radiation, the epidemiological data of 

patients with ankylosing spondylitis treated with x-rays, of patients 

treated for cervical cancer with radiation and the data of the A-bomb 

survivors in Japan are important. On the basis of these data a risk 

factor of 1.10""̂  cases per Sv lung dose equivalent for external radia

tion was derived. 

Since, from epidemiological data of relatively large populations 

(such as in the Peoples Republic of China, Japan, the United States 

and Sweden) no relation between tumor incidences and enhanced 

background radiation levels was demonstrated, it has been concluded 

that these values of the risk factors should be regarded as the maxi

mum values. Generally, it is anticipated that the risk for man expo-

sured to low doses, in the range of the natural or somewhat increased 

levels, will be much lower. 
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Sinds het begin van zijn bestaan is er altijd ioniserende stråling 

in het milieu van de mens geweest. Deze stråling is deels afkomstig uit 

het heelal, de z.g. kosmische strålingt en van de radioactieve stoffen 

in ons lichaam, maar het voornaamste deel is afkomstig van materia al in 

onze omgeving. Deze laatste component is een gevolg van het voorkomen 

van natuurlijke radioactieve stoffen (uraniumt thorium en kalium) in de 

aardkorst, waardoor de aeeste materialen van minerale herkomst geringe 

hoeveelheden radioactieve stoffen bevatten. 

Als gevolg van deze bronnen ontvangt de mens gedurende zijn leven 

gemiddeld een stralingsdosisequivalent (zie tabel 1) van ca. 1 »I mSv 

per jaar. Door de lagere radioactiviteit van de bodem in grote delen 

van Nederland t.o.v. die van andere West-Europese landen en door de 

ligging op zeeniveaui valt dit gemiddelde voor de Nederlandse bevolking 

lager uit dan voor de andere bevolkingen. 

De bijdrage van de uraniumreeks aan de inwendige blootstelling is 

voornamelijk een gevolg van een blootstelling van de longen aan radon-

en dochterprodukten. Deze bijdrage van de longdosis wordt kort 

geschetst als volgt veroorzaakt: tijdens het verval van de natuurlijk 

radioactieve elementen uranium en thorium (waarvan de vervalscheraa's 

zijn weergegeven in figuur 1) wordeni naast diverse vaste stoffen, de 

edelgassen radon en thoron gevormd. 

Als gevolg van hun gasvormige karakter, kan een deel van deze 

vervalprodukten uit de materialen in de omgevingslucht terechtkomen en 

in de lucht verder vervallen. De hierdoor gevormde vaste 

dochterprodukten hechten zich deels aan aerosolen. Een klein deel van 

de aan deze aerosolen gehechte radioactieve deeltjes zal vervolgens na 

inademing in de ademhalingswegen en longen geabsorbeerd worden. De 

cellen van de ademhalingswegen en de longen kunnen op de plaatsen waar 

deze deeltjes zijn neergeslagen, tijdens het verdere radioactieve 

verval, aan de daarbij uitgezonden alfastraling worden blootgesteld. 

Naast de bijdrager. van de natuurlijke stråling ontvangen de meeste 

mensen in ontwikkelde landen nog een bijdrage van ongeveer 0,4 å 0,8 

mSv als gevolg van medisch handelen. Dlentengevolge bedraagt de totale 



5 

U I A N I U M K I E K 5 A ' 4 n + 2 

Hg 206 

*i -

0 \ 

TI 210 

S B i.3« 
a \ 

, a 
U75 TO'** 

VTI 206 

S f l o -

Pb 714 

a \ 

0.01 X. 

Xpb 210 

83 »i 
fl-~100% ^ 

0 

i I C - 5 * 

Vpb 206 

9 B irsb:«l 

Vfti 214 

• .„. 

h 
* B i 210 

ES M« 

ft~IOO» v 

- * -

Po 218 

S3 los • 
fl-0.02% S, 

t o 

>Po 214 
83162 i» 

>Po 210 

Bl n%» d 

| o 

V A t 2 i a 

~ 1, 

Rn 222 
o 

do 226 

9 '«x> i * * -

rrT234 

•BJm J 
8 > 

\ P a 234 

r i . ».7 « 

Tti 230 

B 
• I04 i 

- i u 234 

* s . i n ' r 

T H O R I U M R É E K S A - 4 n 

, 

TI 208 

0 9 xi« 

Pb 212 

ED iiw» 

"«,!* 

\ Pb 208 

09iwhi«1 

, o 

\ B 1 2!2 

S3 «OJ » 

, ° 

Po2l6 

09 "•'>• 

>Po 212 

ES MM 

- = -
Rn 220 

Bf 514. , e 

Ro 228 

Ro 224 

09 u< * 

-
Th 232 

DS 
7 . ioioi 

"*Ac 228 

_ o 
\ T h 22B 

9 B ('9 i 

» 

Fig. 1 Vervalschema^s van de uranium-238 en thorium-232 reeks 

dosis, die een lid van de Nederlsndse bevolking gemiddeld ontvangt. 

ongeveer 2 å 2,5 mSv per jaar. 

Door de wisselwerking van de ioniserende stråling net de moleculen 

van de verschillende delen waaruit de lichaaroscellen zijn opgebouwd 

(zoals bijvoorbeeld het cytoplasma en de kernen met het erfelijk 

materiaal) kunnen diverse biologische effecten worden gelnduceerd. De 

optredende effecten zijn daarbij afhankelijk van factoren als de 
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celdelen en de mate waarin deze celdelen getroffen zijn. Mogelijke 

effecten voor de cel kunnen zijn: lichte of ernstige verstoring van 

celfuncties, delingsuitstel, celdood en celtransformaties. 

Zoals uit de voorgaande schetsmatige besehrijving over het optre

den van een effect blijkt, ia er ledere keer op de verschillende 

niveaus van de tussenstappen (zoals het radioact.ieve verval, bet 

vrijkomen van de gassen, het hechten aan aerosolen, het inademen, het 

bestralen van een celdeel, het type schade) aprake van een kans. 

In het bijzonder voor het gebied van lage concentraties en lage 

doses bepaalt dit kanskarakter het ootreden en de mate van schade voor 

een individu. Voor het gebied van hoge doses (van enkele tientallen Gy) 

stråling speelt het kanskarakter geen rol oeer, aangezien bet aantal 

getroffen cellen dan hoog is en bij dergelijke doses voornamelijk 

celdood optreedt. 

De verschillende biologische effecten worden naar aard in soma-

tische en genetische effecten onderscheiden. Onder somatische effecten 

verstait mer. de effecten die kunnen optreden in de somatische of 

lichaamscellen. Deze effecten komen slechts tot uitdrukking bij de 

bestraalde persoon. Daarentegen kunnen effecten, welke veroorzaakt zijn 

ir, do geslachtscellen in latere generaties tot uitdrukking komen. Men 

spreokt dan over genetische effecten. De somatische worden naar 

tijdstip van optreden verdeeld in vroege (optredend binnen enkele uren 

tot weken) en late effecten. De vroege effecten treden uitsluitend op 

na een blootstelling aan hoge doses. 

Voor de lage doses stråling, zoal3 die waaraan de bevolking wordt 

blootgesteld, zijn daarom uitsluitend de late effecten (het ontstaan 

van tumoren) aismede de genetische effecten van interesse. 

Bij een blootstelling aan radondochters door inhalatie kunnen 

slechts late somatische effecten in longen en ademhalingswegen worden 

verwacht en zijn genetische effecten niet van belang. 

Voor mensen, die beroepshalve met stråling omgåan en daardoor kans 

lopen aan hogere doses te worden blootgesteld, zijn schattingen gemaakt 

wat het gemiddelde risico op het ontstaan van een ongunstig of 

schadelijk effect van zo'n dosis is. Deze schattingen worden gemaakt 

met behulp van z.g. risicofactoren, welke deels zijn gebaseerd op de 

g' 3vens van overlevenden in Hiroshima en Nagasaki van de 
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bombardementen met atoombommen, op gegevens van bestraalde patienten en 

op gegevens van uraniummijnwerkers. 

Naast deze epidemiologische gegevens zijn de risicofactoren tevens 

gebaseerd op experimentele gegevens, verkregen uit bestrålingen van 

proefdieren met doses in het lage dosisgebied van ca. 0,1 tot 10 Gy. 

Voor het gebied der zeer lage doses, zoals die ontvangen uorden 

door blootstelling aan natuurlijke achtergrondstraling, zijn geen 

nauwkeurige gegevens beschikbaar en voor deze gebieden moet derhalve in 

nog sterkere mate dan voor beroepshalve ontvangen doses gebruik vorden 

gemaakt van extrapolaties. Daartoe worden schattingen gemaakt omtrent 

het verloop van de dosis-effect relatie op grcnd van de verschillende 

gegevens in hogere dosisgebieden in samenhang met radiobiologische 

modellen. Ten aanzien van de risicofactoren, die uit dergelijke 

extrapolaties volgen en de daarmee samenhangende bevolkingsrisico's 

voor lage blootstellingsniveaus, bestaan grote verschillen van mening 

(BEIR III, 1980). In het bijzonder m.b.t. het risico van radoninhalatie 

worden onderling sterk afwijkende waarden voor het risico eehanteerd. 

Zo wordt door Okken (Okken, 1982) een ca. 30-maal hogere waarde van de 

risicofactor gehanteerd dan door Evans e.a. (Evans, 1981). 

In dit rapport zal een analyse worden gegeven van de risicofactor, 

nodig voor een schatting van het risico van een blootstelling aan radon 

en thcron in concentraties en doses waaraan de bevolking gemiddeld 

wordt blootgesteld (zie hoofdstuk 2). 

Daartoe zal in hoofdstuk 3 een bekncpte beschrijving worden gegeven 

-/an de fysische werking van stråling op weefsel. Deze fysische 

veranderingen in de moleculen kunnen aanleiding geven tot wijzigingen 

in de "normale" functies van cellen. Deze wijzigingen en hun 

consequenties zullen eveneens beschreven worden in hoofdstuk 3. 

Aangezien de diverse blootstellingsgegevens voor het merendeel 

betrekking hebben op blootstellingen aan rclatief hoge doses, zullen 

voor schattingen in het lage dosisgebied extrapolaties nodig zijn. Deze 

extrapolatiemethoden en de risicomodellen worden beschreven in 

hoofdstuk 1. Zoals eerder gezegd, vormt de bijdrage van 

radondochterproducten de grootste bijdrage aan de gemiddelde 

bevolkingsdosis. Voor de berekening van deze dosis worden longmodellen 

gehanteerd; deze modellen zullen kort worden besproken en vergeleken in 
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hoofdstuk 5. De risicofactoren voor in- en uitvendige blootsteling 

vorden uiteindelijk voor de verschillende modellen* zoals absoluut en 

gemodificeerd model, afgeleid In hoofdstuk 6. 

Voor een quantitatieve beschrijving van de relatie tussen de 

effecten en de blootstelling aan stråling uorden grootheden gebruikt, 

die de hoeveelheid ontvangen stråling aangeven. Deze grootheden met de 

gebruikelijke eenheden zullen vorden beschreven in bijlage A. Voorts 

zullen in bijlage B de verschillende epidemiologisene gegevens> die 

gebruikt kunnen vorden voor de afleiding van een risicofactor, vorden 

besproken. 
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2. TYPEN VAN BLOOTSTELLING. 

De blootstelling van de mens aan ioniserende stråling vindt 

inwendig (aoor stråling afkomstig van in weefsel opgenomen radioactieve 

stof fen) en uitwendig plaats, dan wel door een combinatie van in- en 

uitwendige stråling. Voorts kan de blootstelling vorden onderscbeiden 

naar de oorzaak in z.g. natuurlijke en niet-natuurlijke stråling. 

De blootstelling aan natuurlijke stråling wordt veroorzaakt door de 

aanwezigheid van radioactieve stoffen in de aardkorst en door stråling 

afkomstig uit het heelal (de kosmische stråling). De belangrijkste in 

de aardkorst voorkomende radioactieve elementen zijn kalium-IO, 

rubidium-87 en voorts producten van de vervalreeksen van uranium-238 en 

thoriuo-232. Als gevolg van de aanwezigheid van deze radioactieve 

elementen in de aardkorst zijn de bouwmaterialen van minerale herkomst 

in meer of aindere mate radioactief. Aangezien o.a. kalium °~ alle 

lichaamscellen voorkomt is. als gevolg van de natuurlijke aanwezigheid 

van kalium-40, ieder mens in lichte mate radioactief. Dit geeft zoals 

in tabel 1 is aangegeven, aanleiding tot een niveau van ca. 370 juSv per 

jaar. 

De belangrijkste bijdrage in de blootstelling wordt gegeven door de 

kort levende dochterproducten van radon-222 en radon-220. Deze bijdrage 

van radondochters wordt veroorzaakt door de blootstelling van het 

weefsel der luchtwegen aan de alfastraling welke tijdens het verval 

door de diverse dochters wordt uitgezonden. 

Dit is het gevolg van inademing van radondochterproducten gehecht 

aan aerosolen welke voor een deel (ni. in afhankelijkheid van 

deeitjesgrootte en diameter der luchtwegen) op diverse plaatsen zullen 

worden afgezet. De tijdens het verval uitgezonden alfadeeltjes (met een 

energie van max. 7 MeV) geven hun energie af met grote lineaire 

dichtheid en hebben dientengevolge (zie § 4.1.) een hoge relatieve 

biologische effectiviteit. Daarentegen zal het werkingsgebiedt door de 

geringe dracht van de alfastrålen« zich beperken tot de vrijwel direct 

aanliggende cellagen van het brcnchiale epitheel. Deze vorm van 

bestråling is inhomogeen, daar ze zich voornamelijk beperkt tot een 

deel van de weefsels dor ademhalingsorganen. 
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Tabel 1 

Geschat jaarlijks effectief dosisequivalent in yuSv per jaar* uit 

natuurlijke bronnen voor een lid van de Nederlandse bevolking 

(gegevens ontleend aan interim rapport van de Gezondheidsraad, 1985) 

Stralingsbron jaarlijks effectief dosisequivalent 

(yuSv per jaar) 

Lichaamsradioactiviteit 

Gammastråling 

buitenshuis 

binnenshuis 

Kosmische stråling 

370 

40 

170 

250 

totale 

lichaam 

Radondochterproducten 

uit aardkorst 

uit bouwmaterriaal 

Thorondochterproducten 

uit aardkorst 

uit bouwmateriaal 

350 

120 

30 

70 

longen 

Totaal 1400 

• Voor toelichting op de gebruikte eenheden zie bijl, A. 

»«»«•»««••»»»*»»»•*«««•»•«•»*««»«»»»•«»»•••»»•*»»»»»»»»****•«*«#*•••*«• 

Naast deze inwendige stralingscomponent geven de van nature aan 

wezigc radioactieve stoffen in de aardkorst en de bouwmaterialen een 

bijdrage aan het gemiddelde dosisequivalent via de uitwendige 

bestråling met gammastrålen. Deze blootstelling aan gammastråling is 

min of meer homogeen verdeeld over de verschillende organen in het 

lichaam. Aangezien een mens gemiddeld 80* van de dag binnenshuis 
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doorbrengt. is de bijdrage van deze component binnenshuis grrter dan 

buiten. 

Als gevolg van verschillen in de radioactiviteit van de boden (Van 

Dongen, 1985) en activiteitsverschillen van de in Nederland gebruikte 

bouwmaterialen (Ackers, 1985) en voorts als gevolg van verschillen in 

de bouvconstructies zijn in uoningen aanzienlijke variaties in de 

radonconcentratie (Put. 1985) en in net dosistempo van de gammastråling 

(Van Dongen. 1985). Op grond vaa deze verschillen mogen sterke 

individuele variaties vorden verwacbt in de diverse dosisbijdragen. 

Een andere vorm van homogene bestråling van de sens wordt gegeven 

door de kosmiscne stråling. De dosisbijdrage van de kosmische stråling, 

welke primair afkomstig is uit het melkwegstelsel en van de zon, is 

afhankelijk van de hoogte en in geringe mate van de geografische 

breedtegraad waar men leeft. Voor Nederland is een dergelijke variatie 

vrijwel afwezig. 

Door diverse omstandigheden, o.a. voortvloeiend uit technologische 

ontwikkelingen, kunnen groepen mensen aan een enigszins hogere dosis 

stråling (de z.g. "man-made" component) van natuurlijke radioactieve 

stoffen worden blootgesteld. Voorbeelden daarvan zijn de bijdrage van 

met fossiele brandstoffen gestookte electriciteitscentrales en van het 

reizen met vliegtuigen op grote hoogte. 

Naast stråling uit natuurlijke bronnen uorden mensen nog vaak 

blootgesteld aan stråling afkomstig van diverse andere bronnen. zoals 

rontgentoestellen en consumentenproducten (horloges, brandmelders en 

televisietoestellen). Uitvoerige beschrijvingen van de verschillende 

dosisbijdragen voor de bevoIking uit de diverse bronnen worden 

regelmatig door UNSCEAR (UNSCEAR, 1977; UNSCEAR, 1982) geanalyseerd en 

gepubliceerd. Deze cijfers zijn echter niet volledig representatief 

voor de Nederlandse situatie. Zo geldt bijvoorbeeld voor de natuurlijke 

stråling dat, door eerder genoemde geologische en geografische 

omstandigheden, deze dosisbijdrage voor de gemiddelde Nederlander lager 

is dan voor de bevolking in de ons omringende landen. Uit de studies 

m.b.t. de grootte van de verschillende stralingsbijdragen, welke in 

het kader van SAWORA zijn verricht, zijn binnenkort nauwkeuriger 

waarden voor de Nederlandse situatie uit een parameteranalyse (Ackers. 

1985) te vervachten. 
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3. WISSELWERKIMG VAN STRÅLING EM JE BIOLOGISCHE EFFECTEN. 

3.1. Hisselwerking van stråling mel- materie. 

Algemeen wordt stralirg verdeeld in deeltjes- en electromagnetiache 

stråling; deze electr>ma.-letische golven bestrijken een groot 
-13 -*» 

golflengtegebied van 1C tot 10 m. Tengevolge daarvan kan bij 

de interactie van dit type straHng met materia, afhankelijk van de 

golflengte, een grote versoh"idenheid aan verschijnselen worden 

uaargenomen. In dit rapport zullen wij ons beperken tot de ioniserende 

stråling (ni. de rontgen- en de gammastråling). De ioniserende werking 

van d<t stråling is een gevolg van de eigenschap om bij interacties met 

materie de aan net atoom geboaden electronen vrij te maken. De 

vrijkooende electronen kunnen vervolgens via de ladingskrachten (de 

z.g. Coulomb-krachten) interacties net het omringende materiaal hebben 

en secundaire of 6-electronen produceren. Afhankelijk van de energie, 

die tijdens het voraingsproces aan de electronen was overgedragen, 

zullen de interactieprocessn van deze electronen zich meer of minder 

dicht langs de baan van het originele "deeltje" afspelen. Echter, ook 

voor de verder reikende electronen blijft deze afstand tot enkele mm 

beperkt. 

Een dergelijke ioniserende werking wordt niet alleen veroorzaakt 

door electronen onstaan uit een wisselwerking van de rontgen- of 

gammastråling, maar treedt eveneens op bij dootgang van geladen 

deeltjes (zoals electronen, protonen en alfadeeltjes). Op grond van dit 

verschil van direct en indirect werkingsmechanisme wordt ioniserende 

stråling verdeeld in twee categorieén. ni. in direct en indirect 

ioniserende stråling. 

Aangezien indirect ioniserende stralingssoorten (rontgen- en 

gammastråling) een relatief geringe interaotiekans hebben, kunnen 

betrekkelijk grote afstanden tussen de opeenvolgende interacties (b.v 

enkele cm's voor 1 MeV gammastråling) worden afgelegd en zullen de 

banen van de secundaire deeltjes tamelijk willekeurig in de ruimte 

verdeeld z-*jn. Voorts is de spreiding in de beginenergie, die de 

electronen tijdens de interactie krijgen. groot. Zo kunnen de door 1 
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MeV gatnnastralen gevormde eiectroaen energieen bezitten van 0 tot 

ongeveer 0,8 MeV (Evans* 1958). 

Voor direct ioniserende geladen deeltjes daarentegen. is de 

interactiekans groot en is de dracht, zijnde de maximale afstand die 

een deeltje in een -.ateriaal kan afleggen, kort. Zo is de dracht in 

zacht weefsel van een alfadeeltje met een aanvangsenergie van 5 MeV 

-?leehts 35 >um (Oldenburg, 1972). Voorts is de spreiding in de energie 

'. tn de gevormde eiectronen veel geringer dan bij indirect ioniserende 

stråling. 

Als gevolg van de verschillen in interact iemogelijkheden en in de 

grootle van de energie-overdracht per interactie, treden verschillen in 

energie-afgiftepatronen op. Deze variaties komen in het bijzonder tot 

uiting in kleine volumina, zoals bijvoorbeeld dat van een cel (net een 

volume van ± 3.10-16 m ). Ter illustratie zijn in figuur 2 op 

vergrote schaal de interacties in een dergelijk klein volume voor 

alfastraling en voor gammastral ug geschetst. 

Fig. 2 Interactiepatronen op cellulair niveau; 

a) voor gamma- en røntgenstrålen b) voor alfastrålen 
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Duidelijk is dat de alfastrålen de energie aet boge dicbtbeid 

langs hun baan afgeven. Daarentegen is bij røntgenstrålen deze 

dichtheid veel lager. Ils saat voor de energie-absorptie in 

•icroscopisch kleine volunina wordt de lineieke-energie gebruikt, 

zijnde de hoeveelheid afgegeven energie per geaiddelde koorde van het 

Toluae-element. Zoals in figuur 2 is te zien, hebben rontgen- en 

gamsastraling een lage geaiddelde waarde voor de lineieke-energie (ni. 

van ca. 10 MeV co~ ), daarentegen is voor alfastraling de geaiddelde 

waarde boog (ca. 1000 MeV ca" voor 5 MeV alfa's). 

åls gevolg van de ioniserende werking van de diverse typen strå

ling, kunnen in de blootgestelde materialen (bijv. weefsels) diverse 

effecten worden veroorzaakt. Door de grote variatie in energie-*fgifte 

patronen vertonen de diverse typen ioniserende stråling onderling grote 

ve.-schillen in effectiviteit. Daar voor dit rapport sieohts biologische 

effecten en de kans van optreden van dergelijke effecten bij de mens 

van interesse zijn. zal daarvan in de volgende paragrafen een korte 

beschrijving gegeven worden. 

3.2. Cellulaire effecten en de consequenties voor de organen. 

De organen welke in het lichaam voorkoc^n hebben elk een min of 

•eer specifieke functie. Om deze te kunnen verrict--en hebben de cellen, 

vaaruit deze organen zijn opgebouwd, specifieki eigenschappen en 

structuren. Ondanks deze verscbillen zijn bij bestudering van de opbouw 

van de diverse celtypen een aantal gemeenschappelijke kenmerken te 

onderscheiden. Zo bezitten vrijwel alle cellen een celkern omgeven door 

het cytoplasma. Deze celkern be vat naast het desoxy.-ibonucleinezuur 

(DNA) één of me er kernlicbaaxnpjea en is door een membraan van het 

omringende cytoplasma gescheiden. In dit cytoplasma bevinden zich de 

verschillende organellen, welke de stofwisselingseigenschappen van de 

cel en daarcee van een orgaan bepalen. 

Teneinde de functie van een orgaan te kunnen blijven verzorgen, 

delen de aanwezi'e cellen zich en wordt een deel van de oudere cellen 

afgevoerd. Bij deze deling van de cellen wordt de genetische 

informatie, die opgeslagen is in het DNA« via de chrotnosomen aan de 

dochtercellen overgedragen. 
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Door wisselverkingen met de moleculen van het blootgestelde weef-

sel verliest de stråling zijn energie in de vorm van ionisaties. Deze 

ionisaties vinden niet specifiek op een bepaalde plaats van een 

noleculaire keten plaats. maar kunnen in ieder onderdeel van de 

celstructuur plaatsvinden. De meeste vormen van schade, weIke door 

ionisaties in een eel vorden teweeg gebracht, blijken ecbter zodanig te 

zijn, dat de schade door de eel bersteld kan vorden. 

In het merendeel van de gevallen vindt er slechts een verstoring 

van het stofvisselingsprov.es plaats« een verstoring die vaak zelfs van 

beperkte duur is, Hit experimenten aan cellulaire systemen is gebleken* 

dat voornaoelijk breuken als gevolg van de ionisaties in het DNA 

bepalend zijn voor blijvende schade aan een eel. Echter, niet alle 

breuken veroorzaken blijvende schade, daar een deel binnen de eel 

gerepareerd vordt (Wallace, 1983; Haynes, 1984). Indien echter meerdere 

breuken gelijktijdig en op korte afstand van elkaar zijn gevonad. kan 

er z.g. "misrepair" plaats hebben. De aldus gevormde abnormale 

DNA-Doleculen zullen tijdens een volgend delingsproces aanleiding geven 

tot chromosoomafwijkingen. Door deze afwijkingen kunnen verschillendc 

cellulaire effecten zoals delingsuitstel, abnormale celdelingen, 

celdood en celtransforaatie, vorden veroorzaakt. 

In het geval van celdood zijn de cellen niet meer in staat zich te 

vermenigvuldigen door deling, maar kan de eel op zich in de meeste 

gevallen nog lange tijd goed functioneren. Voor weefsels, die in hun 

functioneren afhankelijk zijn van de deling van de cellen, is 

beschadiging van het delingsvennogen zeer ernstig. Het komt er dan op 

neer dat de eel is dood gegaan. Als er veel celdood in een orgaan is 

veroorzaakt zal dit tot functieverlies van het betrokken orgaan leiden. 

Bij lage doses zal een enkele getroffen en gedode celt evenals andere 

dode cellen, op natuurlijke vijze afgevoerd vorden en zal geen 

functieschade aan het betreffende orgaan optreden. 

Bij celtransformatie vorden onder invloed van de stråling zodanige 

vijzigigen in één of meerdere cellen veroorzaakt dat ze, veelal pas na 

vele jaren, aanleiding kunnen geven tot de vorming van tumoren. Echter, 

evenals bij celdood zal een deel van de getransformeerde cellen door de 

van natur* aanwezige afweermechanismen afgebroken en afgevoerd vorden. 

http://stofvisselingsprov.es
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De omzetting van normaal naar tumorweefsel moet dan ook gezien 

vorden als een keten van na e.kaar optredende gebeurtenissen. waarbij 

de eerste s tap in de keten wordt veroorzaakt door interacties in het 

DNA. De volgende stappen zijn dan stappen van promotie en van selectie. 

Het al of niet tot stand komen van zo'n volgende stap (en daarmee het 

eindeffect bepalend) wordt door een groot aantal in- en externe 

omstandigheden beinvloed. 

3.3. Somatische stochastische effecten. 

De verschillende effecten van een blootstelling zijn, zoals in het 

voorgaande geschetst, een gevolg van wijzigingen in celgedrag. ontstaan 

door ionisaties in delen van de cel. Bij lage doses stråling treden 

deze ionisaties (zowel bij direct als bij indirect ioniserende 

stråling) ruimtelijk gezien slechts in geringe mate op en worden grote 

aantallen cellen niet getroffen. 

Het optreden van schade aan een cel wordt derhalve bepaalU door een 

kans. Dit leidt tot een z.g. stochastisch verschijnsel. De grootte van 

deze kans is in sterke mate afhankelijk van doses en type stråling. 

Voor het gebied van de zeer lage doses (zie § 4.1.) wordt op grond 

van diverse blootstellingsgegevens algemeen aangenomen dat deze kans 

lineair toeneemt met de dosis. Een dergelijke veronderstelling betekent 

dat ook bij zeer lage doses een kans, zij het een zeer geringe, is tot 

het optreden van een effect. Hoe gering een dergelijke verhoging is, 

blijkt uit het feit dat ze niet met zekerheid is aan te tonen bij aan 

verhoogde achter grondstraling blootgestelde bevolkingen (zie bijl. 

B). Gezien hun kanskarakter m.b.t. hun optreden, worden deze lage 

dosiseffecten aangeduid met de term: "stochastische effecten". 

De diverse biologische effecten, die als gevolg van schade aan de 

verschillende celtypen kunnen ontstaan, worden verdeeld in somatische 

en genetische. Onder somatische effecten verstaat men de effecten die 

een gevolg zijn van een blootstelling van de somatische of 

lichaamscellen en die tijdens het leven van een mens zullen optreden. 

Als belangrijkste effect moet daarbij gedacht worden aan de inductie 

van tumoren. 
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Naar tijdstip van het optreden worden de effecten nog verder 

verdeeld in acute, optredend binnen enkele uren tot weken na 

b loot stel ling, en late effecten, optredend na 2 å 3 ma and en tot vele 

jaren na blootstelling. Deze tijd tussen blootstelling en het optreden 

van het effect wordt aangeduid als de "latentietijd". Het tijdstip van 

optreden blijkt soms dosisafhankelijk te zijn. Vroege effecten treden 

uitsluitend op na een blootstelling aan hoge doses (van ca. 5 Gy) 

waarbij aan een groot aantal cellen schade is veroorzaakt. Bij lage 

doses is de latentietijd lang. Zo blijkt uit de epidemiologisene 

gegevens van aan relatief ho^e doses blootgestelde mijnwerkers dat deze 

latentietijd voor longkanker bij de mens ongeveer 10 å 20 jaar 

bedraagt. 

Zoals in het voorgaande is gezegd, wordt verondersteld dat de kans 

van optreden voor een somatisch effect lineair afhankelijk is met de 

dosis. Niet voor alle effecten geldt echter dat de kans van optreden 

lineair toeneemt met de dosis. Voor een aantal effecten (bijv. 

lenstroebeling van het oog) is gevonden, dat ze pas optreden indien de 

dosis een bepaalde relatief hoge waarde (de z.g. drempeldosis) heeft 

overschreden. Deze effecten vorden aangeduid als de z.g. 

"niet-stochastiche effecten". Naast deze kans op somatische schade 

bestaat nog de kans van het tot uitdrukking komen van effecten in 

toekomstige generaties, de z.g. "genetische effecten", dit als gevolg 

van schade aan geslachtscellen, 

Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn voor de lage stralingsdoses 

waaraan de bevoIking wordt blootgesteld de late somatische, stoehas-

tische effecten van interesse; acute effecten zijn bij dergelijke 

doses niet te verwachten. 
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4. DOSIS-EFFECTRELATIES EN RISICOMODELLEN. 

4.1. Dosis-effectrelaties. 

Dit de diverse gegevens van door ioniserende stråling veroorzaakte 

effecten blijkt dat de mate (frequentie), waarin deze effecten 

optreden, afhankelijk is van een aantal biologische (zoals celtype) en 

ische parameters (zoals dosis en type stråling). Dergelijke 

dosis-effectgegevensi in het bijzonder van stochastische somatische 

effecten. zijn van interesse voor een schatting van het risico van 

blootstelling van de mens aan stråling. 

Ofschoon ioniserende stråling waarschijnlijk één van de meest 

bestudeerde carcinogenen is, ontbreken nauwkeurige gegevens voor het 

gebied van de zeer lage doses en dosistempi (zoals bijv. gelden bij 

achtergrondstraling}. Tengevolge daarvan bestaan duidelijke 

controverses m.b.t. het verloop var. de dosis-effectcurve voor deze 

omstandigheden. 

Uit de diverse epidemiologische gegevens van de mens (zie bijl. B), 

aismede uit gegevens afkomstig van proefdierexperimenten (Chameau, 

1981; Cross, 1981), blijkt dat de vorm van de dosis-effectcurve is 

zoals in fig. 3 geschetst. 

Voor het gebied van de lage doses neemt de frequentie min of meer 

lineair toe met de dosis (of cumulatieve blootstelling) om vervolgens, 

na het bereiken van een maximum bij toenemende dosis, weer af te nemen. 

Een dergelijke vorm van de tumorinductiecurve ontstaat als gevolg van 

de competitie tussen het tumorinducerende en het celdodende effect van 

stråling. Bij lage doses zal het eerste effect overheersen en neemt de 

tumorfrequentie toe met de dosi3. Bij zeer hoge doses zal het celdodend 

effect overheersen en zullen potentiele tumorvormende cellen gedood 

worden met als gevolg een afname van de frequentie, Voor het verloop 

in het gebied van de zeer lage doses is men aangewezen op extrapolaties 

vanuit het naast hogere gebied. De daarbij gebruikte formules worden 

afgeleid op grond van theoretische modellen van tumorinducwie en 

cellulaire effecten. 

In tegenstelling tot de werking van eheiiische carcinogenen, waar-

bij de aanwezigheid van een drempeldosis niet altijd kan worden 



19 

I 
I 
1 

cumulatieve dosis 

Fig. 3 Algemene vorm voor de dosis-effectcurve zoals o.a. is af te 

leiden uit de nijnwerkersgegevens. Extrapolatie naar het gebied van de 

lage doses is mogelijk volgens de drie aangegeven methoden. 

uitgesloten, kan op grond van theoretische overwegingen een dergelijke 

drempeldosis voor de somatische stochastische effecten van ioniserende 

stråling worden uitgesloten. De formules voor de toename van de 

tumorincidentie als functie van de dosis zullen derhalve aan deze 

conditie moeten voldoen. De gebruikte methoden geven curven in het 

lage dosisgebied, die naar de vona (zie fig. 3) kunnen worden 

onderscheiden in convex of supralineair, lineair en concaaf. 

De supralineaire curve zou kunnen ontstaan (Baumf 1973) als gevolg 

van verschillen in de stralingsgevoeligheid tussen diverse groepen in 

de bestraalde populatie. Een enigszins merkbare afwijking vraagt echter 

een grote deelpopulatie met een zeer sterk van het gemiddelde 

afwijkende gevoeligheid. Er zijn behalve een hogere 

stralingsgevoeligheid van patienten* leidend aan de zeldzaam 

voorkorcende ziekte ataxia-teleangietasia, weinig gegevens bekend die 

ondersteuning (Sinclairf 1981) bieden voor een dergelijke hypothese. 
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Op grond van interactie theorieén en modellen voor het inducerende 

en celdodende effect van stråling kan worden afgeleid (Brown , 1976; 

Barendsen. 1978)« dat tumorinductiecurven beschreven kunnen worden door 

een formule met de algemene vorm van: 

2 2 
Effect= (a...D +a .D ).exp-(b...D +b_.D ), 

waarin: D, de dosis is, a. en a„, parameters (met waarden groter 

dan nul) die het inductierisico weergeven, en b. en b ? ) parameters 

die bepalend zijn voor het celdodend effect. 

Voor stråling met hoge lineieke energie (zoals alfa- en neutro-

nenstraling) wordt algemeen aangenomen, dat de waarden van de 

coéfficiénten a_ en t_ nul zijn. Dat een dergelijke veronderstel-

ling echter niet voor alle weefsels correct is, blijkt uit de gegevens 

van Rowland (Rowland, 1978) over de inductie van osteosarcoma's door 

radium. Deze gegevens kunnen namelijk beter worden benaderd met een 

kwadratisch-exponentiele dan met een lineair-exponentiele functie voor 

de dosisafhankelijkheid. 

Voor de meeste soorten stråling en weefsels is de verhouding 

a./a. groter dan enkele Gy en kan de dosis-effectrelatie in het 

gebied van de lage doses bij eerste benadering altijd als lineair 

worden beschouwd. De coefficient a. is onder deze voorwaarden een 

maat voor het relatieve risico van de blootstelling; voor diverse 

weefsels zijn dergelijke coéfficiénten afgeleid (ICRP, 1976; UNSCEAR, 

1977). Daar deze coéfficiénten worden afgeleid uit gegevens, welke zijn 

verkregen bij relatief hoge tempi, zullen ze bij gamma- en 

rontgenstraien (i.v.m. het herstel dat bij dit type stråling optreedt, 

zie § 4.1.2.) een overschatting van het risico bij lage dosistempi 

opleveren. Door de ICRP is bij de afleiding van de risicofactoren 

(ICRP, 1976} met een dergelijke overschatting enigszins rekening 

gehouden. 

Jl.1.2. Relatieve biologische effectiviteit. 

Zoals geschetst in § 3.1. geven de diverse typen stråling hun 

energie met grote verschillen in de lineleke-energie aan een medium af. 
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Uit radiobiologische experimenter! blijkt (Barendsen, 1960, 1964; 

Robertson, 1983) dat deze verschillen in lineieke-energie in 

belangrijke mate de verschillen in cellulaire effecten (van celdood en 

celtransformatie) per dosiseenheid bepalen. Algerneen geldt dat, bij een 

gegeven dosis, de biologische effecten minder effectief veroorzaakt 

worden door stråling met een lage waarde voor de lineleke-energie dan 

door stråling met een hoge lineleke-energie. 

In de radiobiologie wordt de effectiviteit van een bepaald type 

stråling aangegeven met de parameter r.b.e. (radiobiologische 

effectiviteit). Deze parameter is gedefinieerd als de verhouding van de 

dosis van een standaardatraling (veelal rontgenstraling van ongeveer 

250 å 300 kVp) en de dosis van de andere stralingssoort nodig voor een-

zelfde biologisch effect. 

Ter illustratie zijn in figuur 4 een aantal chromosoomtransforma-

tiecurven gegeven van gekweekte cellen na een blootstelling aan 

gammastråling of aan neutronen (Zoetelief, 1981). Deze neutronen 

bezitten evenala alfastraling een hoge lineieke energie. 

Uit deze figuur volgt dat voor deze cellen de r.b.e. van 15 MeV 

neutronen "oor een transformatie percentage van 10% gelijk is aan 3,1. 

De gevonden kromming voor lage doses gammastråling kan verklaard 

worden uit de mogelijkheid van de cel om gerinfce en verspreide schade 

te herstellen. Een dergelijk herstelmechanisme is eveneens gevonden 

voor celdood door Kai (Kai, 1971*) bij experimenten met gekweekte 

cellen. Uit gegevens van Han en Hill (Han, 1984; Hill, 1984) blijkt 

verder, dat voor rontgen- en gammastråling de herstelcapaciteit 

toeneemt bij lage dosistempi. Daarentegen blijkt, dat voor de 

neutronenstraling de herstelcapaciteit voor kwaadaardige transformaties 

afneemt bij lagere dosistempi. Dit „aatste zou een gevolg kunnen zijn 

van het niet tot expressie komen van de transformaties bij de hogere 

dosistempi, dan wel van verschillen in herstelmechanismen. 

Een dergelijke dosistempo-afhankelijkheid van stråling met hoge 

energiedichtheid is eveneens waargenomen (Chameau, 1981; Cross, 1983) 

voor de longtumorincidentie bij proefdieren na inhalatie van 

radondocht erproduct en. 

Als gevolg van deze verschillen in dosis-effectrelaties is de 

r.b.e. voor de verschillende soorten stråling geen constante, maar is 
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Fig. *» Chromosoomaberaties van in vitro blootgestelde V-79 cellen aan 

gammastråling of aan neutronen. 

afhankelijk van factoren als eindeffect, 

zal bij lage doses stråling met hoge 

toen^men. Dit is echter geen gevolg van 

dosiseenheid van deze stråling, maar 

dosis-effectcurve voor rontgenstraling. 

variaties in r.b.e. zijn door de ICRP 

factoren (kwaliteitsfactoren, zie bijl. A) 

van de verschillende stralingsdoses. 

dosis• dosis tempi« etc. Zo 

lineieke-energie de r.b.e. 

een toename in effect per 

van de kromming In de 

Rekening houdend met deze 

voor beschenningsdoeleinden 

afgeleid voor de omrekening 

4.1.3. Synergisme. 

Niet alleen ioniserende stråling kan schade in net DNA veroorzaken, 

maar ook andere agentia (diverse chemische stoffen, bijv. afkomstig van 

sigarettenrook, en U.V.-stråling) kunnen een dergelijke schade 
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veroorzaken. Daar U.V.-stråling een zeer beperkt doordringingsvermogen 

heeft, kan door dit type stråling slecbts schade in DNA van huidcellen 

en in het oog uorden gelnduceerd. Chemische stoffen daarentegen kunnen 

in het lichaam worden opgenomen door ademhaling of via de voedselketen 

en vervolgens via de bloedbaan in de diverse organen worden opgenomen 

waar ze schadelijke effecten teweeg brengen. 

Zoals eerder gezegd vindt de omzetting van normaal naar tumor-

weefsel plaats in een keten van eikaar opvolgende gebeurtenissen, 

waarbij de eerste stap een gevolg is van een interactie van het agens 

op het DNA-molecuul. De volgende stappen zijn dan stappen van promotie 

en van selectie. Het al of niet plaatsvinden van zo'n volgende stap 

wordt door groot aantal in- en etterne factoren bepaald. Indien het 

eindeffect een mogelijk gevolg is van (of beinvloed wordt door) een 

blootstelling aan meer dan één agens* kan door een wisselwerking van de 

stof fen de som van het totale resultaat verschillend zijn van de te 

verwachten som der effecten van de individuele agentia. Bij een 

dergelijke samenwerking kan dit totale effect groter zijn, men spreekt 

dan van een synergistische werking. Het totale effect kan ook minder 

zijn, in dat geval spreekt men van een antagonisme. De wisselwerking 

van de stoffen kan voorts nog worden onderscheiden naar: a) parallel, 

d.w.z. op hetzelfde doel van de totale effectenketen gericht; dan wel 

b) op verschillende delen gericht. Deze beide typen van wisselwerking 

geven (Gerber, 1982) verschillende dosis-effectrelaties. 

Voor lage doses zijn de verschillen in de beide vormen verwaar-

loosbaar en kan het totale effect bij benadering worden beschreven door 

een formule van de gedaante: 

E = a1 ,D1 + a2.D2 + a^.D^Dg, 

waarin: D. en D-, de doses van de beide i-gentia, a. en a~, de 

risicofactoren van de agentia, en a,., de factor voor het extra 

risico tengevolge van een cocarcinoge werking. Bij lage doses van één 

der stoffen is, gezien de geringe kans van het optreden van de 

effecten, veelal de aanwezigheid van synergisme moeilijk of niet aan te 

tonen. Zo is een mogelijk synergisme tussen roken en stråling bij het 

ontstaan van longkanker niet eenduidig te bepalen. 
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4.2. Risicomodellen. 

Bij onderzoekeni die worden opgezet voor het bepalen van dosis-

effectrelaties met proefdieren, worden waar mogelijk dieren toegepast 

die een lage tumorincidentie bezitten. Bij een dergelijke opzet zijn de 

ontwikkelde tumoren dan vrijwel uitsluitend een gevolg van de 

blootstelling aan het betreffende agens. Tumorinductiegegevens uit 

epidemiologische studies« bijv. bij de mens, zijn vrijwel altijd 

gegevens met een betrekkelijk boge natuurlijke incidentie plus het 

effect van een meervoudige blootstelling aan diverse agentia. Voorts 

is de duur van de blootstelling bij de diverse groepen veelal relatief 

kort t.o.v. de totale levensduur van de mens en treden tumoren pas vele 

jaren na een blootstelling op. Onder dergelijke omstandigheden is het* 

in het bijzonder bij een laag blootstellingsniveau. niet met zekerheid 

uit te maken of en op welke wijze de totale incidentie dan wel de 

toename in de incidentie samenhangen met de ontvangen strålingsdosis. 

In de volgende paragrafen zullen kort een drietal voor de senatting 

gebruikelijke modellen worden beschreven. 

4.2.1. Absoluut en relatief risicomodel. 

Voor de beschrijving van het risico van stråling zijn door BEIR 

(BEIF, 1972) een tweetal modellen ingevoerdt namelijk het absolute 

risicomodel en het relatieve risicomodel. Het absolute model 

veronderstelt, dat het toegevoegd risico lineair evenredig is met de 

toegevoegde dosis en dat dit pas na een zekere latentietijd tot uiting 

zal komen. Het relatieve model gaat uit van de veronderstelling, dat 

het toegevoegde risico evenredig is met zowel het aanwezige risico als 

de dosis. Evenals bij het absolute model wordt dit extra risico 

verondersteld na een latentietijd tot uiting te konen. 

Door BEIR wordt lu . totale risico. Rf als gevolg van een dosis, Dt 

en bij een aanwezig risico. R , voor deze modellen net de volgende 

formules beschreven; 
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R = R_ + f,D [absolute model] en 

H = RQ (1 + g.D) [relatieve model], 

vaarin: f en g de risicofactoren zijn. 

Voor net absolute model worden leeftijdsafhankelijke risicofac

toren gehanteerd. Voor het relatieve model zijn de risicofactoren 

onafhankelijk van de leeftijd. Tussen de twee modellen ontstaan 

duidelijke verschillen tussen verwachte aantallen extra tumoren. Zo 

zullen volgens het relatieve model bij een blootstelling op oudere 

leeftijd gedurende de risicoperiode steer tumoren, vaarvan de 

natuurlijke incidentie op latere leeftijd hoger is (bijv. longtumoren), 

optreden dan bij blootstelling op jongere leeftijd. Op grand daarvan 

zijn de aantallen extra gevallen, die met het relatieve model berekend 

worden, veelal hoger dan met het absolute model worden geschat. 

In een analyse van deze modellen toont Cohen (Cohen, 1979) aan dat 

onder de eerder genoemde uitgangspunten de formule voor het relatieve 

risicomodel niet correct is en zou de formule moeten luiden: 

R = RQ exp (g.D) 

Bij lage doses gaat deze formule over in de door BEIR gehanteerde 

formule. De door Cohen afgeleide formule leidt door de aanwezigheid van 

de exponentiele term tot onwaarschijnlijk hoge risico's bij hogere 

dosiswaarden. Teneinde de aldus ontstane verschillen in geschatte 

risico's en werkelijke risico's met elkaar in overeenstemming te 

brengen zouden de door BEIR gehanteerde waarden voor het relatieve 

risico met een door Cohen berekende factor (van ca. 3) gereduceerd 

moeten worden. De discrepanties tussen de modellen verdwijnen dan en 

de geschatte waarden van beide modellen zijn bij lage doses dan vrijwel 

identiek. 

Zoals vermeld worden door BEIR (BEIR III, 1980) in het absolute 

model leeftijdsafhankelijke factoren toegepast. Deze zijn afgeleid uit 

leeftijdsafhankelijke risicogegevens. Volgens Groer (Croer, 1980) kan 
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echter uit "hazard" theorieén (voor de condities van een absoluut 

risicomodel) vorden afgeleid dat de risicofactor onafhankelijk van de 

leeftijd ooet zijn. 

4.2.2. Gemodificeerd relatief risicomodel. 

Epidemiologisene studies van de overlevenden van de A-bom en van 

mijnwerkers (zie biji. B) zowel als gegevens van proefdierexperimenten 

geven aan. dat de verdeling voor de longtumorincidentie als functie van 

leeftijd voor niet-blootgestelde en blootgestelde groepen een identiek 

verloop vertonen. Dit zou de theorie ondersteunen dat ioniserende 

stråling, evenals andere mutagene stoffen, voornamelijk als initiator 

werkt. Op grond van deze resultaten komen Fisher (Fisher, 1980) en 

Jacobi (Jacobi, 1983) tot de formulering van z.g. gemodificeerde 

relatieve risicomodellen. 

In deze modellen wordt aangenomen dat de toename van de incidentie, 

per tijdseenheid evenredig is met de "normale" incidentie per 

tijdseenheid. Indien voorts wordt aangenomen, dat deze evenredigheid 

een lineaire functie is, kan volgens Jacobi de cumulatieve toegevoegde 

incidentie voor de leeftijd, t, worden gesehreven als: 

AF(t.D) = r. D(t ).F(t ,t), 
e e 

waarin: t , de leeftijd op het moment van blootstelling, D(t ), de 
e e 

dosis van deze blootstelling en F(t , t), de integrand der functie 

die het verloop van de incidentie per tijdseenheid weergeeft. Op grond 

van de theoretische overwegingen kan worden aangetoond, dat goede 

benaderingen van deze functie worden bereikt met Weibull-verdelingen 

(Scott, 1981). 

Volgens Jacobi geeft het model betere mogelijkheden voor de 

schatting van het risico van een blootst-elling aan radon, maar mag uit 

de mathematische fornulering niet de conclusie worden getrokken, dat er 

een causaal verband bestaat tussen de extra en de normale 

longtuciorf requentie. 
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Uit de analyse van de verschillende modellen blijkt, dat het 

relatieve model tot overschattingen van het risico aanleiding zal 

geven. Voorts blijkt dat. uaar het gemodificeerde risicomodel het best 

bij het leeftijdsafhankelijke incidentiepatroon van de longtumoren 

aansluiti dit model voor de schatting van het aantal extra longtumoren 

het meest belovend is. 
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5. LONG-DOSISMODELLEH. 

5.1. Voor radon- en thoroninhalatie. 

De edelgassen radon en thoron, die tijdens het verval van respec-

tievelijk uranium-238 en thorium-232 worden gevornd, zullen door hun 

edelgaseigenschappen makkelijk uit dragennaterialen diffunderen en in 

de lucht vrijkomen. De vaste dochterproducten, die in volgend verval 

worden gevormd, zullen zich voor een deel becbten aan de in de lucht 

aanwezige aerosolen. Een groot deel van de gevormde producten zal 

neerslaan. De tijd, welke nodig is voor hechting van de aerosolen, is 

over bet algemeen zeer kort. Tijd en fractie van de gebonden 

dochterproducten zijn afhankelijk van de concentratie der aanwezige 

aerosolen. 

Onder fysiscb ideale omstandigheden zullen de dochterproducten in 

radioactief evenwicht zijn. In woonruimten daarentegen, zal door de 

aanwezige luchtstromen (wind en ventilatie) een deel van de dochters 

afgevoerd worden en is dit evenwicht verstoord. Gebruikelijk is (zie 

bijl. A) de concentratie in praktisene eenbeden van WL uit te drukken 

of in eenheden van Evenwichts Equivalente Concentratie (EEC). 

De in de lucht aanwezige radon- en thorondochters (gebonden en 

niet-gebonden fracties) zullen met inademingslucht door de mens worden 

ingeademd. Afhankelijk van hun grootte zal een deel van deze ingeademde 

deeltjes op diverse plaatsen in de luchtwegen neerslaan. Door werking 

van de cilia of trilhaarepitheelcellen in de luchtwegen zal vervolgens 

een deel van de neergeslagen deeltjes met de slijcilaag worden afgevoerd 

naar de mond-keelholte. 

Via het maag-darakanaal zullen deze deeltjes verder uit het 

lichaam worden afgevoerd. Tijdens het volgende radioactieve verval van 

in de longen achtergebleven radon- en thorondochters zullen de 

aanliggende weefsels aan de uitgezonden stråling worden blootgesteld. 

Uit epidemiologische gegevens blijkt, dat vooral de kortlevende 

dochters van essentie zijn voor de blootsteling van deze weefsels. Dit 

als gevolg van de eigenschap, dat deze dochters tijdens hun verval (zie 

fig. 1) voornamelijk alfastraling uitzenden en zoals in hoofdstuk 1 
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aangegeven, bezitten deze alfastrålen (door hun hoge dichtheid van de 

energie-afgifte) een hage biologische effectiviteit. 

In tegenstelling met inwendig opgenomen radioactieve stoffen, weIke 

bij verval gammastråling uitzenden en die daardoor uitwendig kunnen 

vorden gemeten, kunnen opgenomen hoeveelheden van deze, alfastrålen 

uitzendende, kortlevende dochters niet uitwendig worden bepaald. Voor 

de schatting van de opgenomen hoeveelheden en de daaruit resulterende 

dosis aan longweefsel wordt daarom gebruik gemaakt van long-dosis

model len. In net proces van inhalatie en depositie tot blootstelling 

van cellen spelen zoals geschetst een groot aantal fysische en 

biologische factoren een rol. In de longmodellen wordt het totale 

proces via de volgende stappen benaderd: 

1) een geometrisch model voor de beschrijving van de opbouw der 

longen. Veelal worden luchtwegen en longen in drie gebiedep 

opgesplitst, nl. het neus-keelholte-t het tracheo-bronchiale- en het 

pulmonaire gebied. In dit geometrische model wordt een empirische 

benadering gegeven voor de berekening van de aantallen vertakkingen per 

generatie, alsmede van de lengte en de diameter van deze vertakkingen. 

N.b. onder generatie wordt de rangorde van een vertakking verstaan. 

Daarbij uitgaande van de definitie dat de trachea van de generatie 0 

is. 

Bekende geometrische modellen zijn: het Weibel-model en het Yeh-

Schum-model. Deze modellen zijn in eerste opzet identiek, met dit 

verschil, dat in het Weibel-model de vertakkingen als symæetrisen 

worden verondersteld, in het Yeh-Schum-model is deze restrictie 

daarentegen weggelaten. Dit laatste model is daarom ook toepasbaar op 

delen van de long, zoals bijv. voor één lob. Verdere verschillen tussen 

de twee modellen zijn er in longvolume en actieve oppervlakken. Deze 

verschillen komen tot uiting bij de berekende waarde van de bronchiale 

depositie. 

2) een aerodynaraisch model voor de berekening van de depositie der 

aerosolen in de verschillende delen van de luchtwegen. Deze depositie 

wordt voornamelijk veroorzaakt door vier mechanismen, nl. botsingen, 

zwaartekrachtwerking, Brownse diffusie en turbulente diffusie. De 

relatieve bijdrage van elk der componenten is afhankelijk van factoren 

als deeltjesgrootte, luchtsnelheid en stromingsprofiel. Ter illustratie 
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zijn in fig. 5 depositieeurven (Jacobi, 1980) voor verschillende delen 

van de luchtwegen en de long gegeven als functie van de 

deeltjesgrootte. 
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Fig. 5 Gemiddelde kansf als functie van de grootte en bij een 

ademhalingsvolume van 20 l/min., voor een deeltje on in de verschil

lende delen van de luchtwegen te worden afgezet. 

P : voor net pulmonaire gebied; 

T-B: voor het trachea-bronchiale gebied; 

N-P: voor het neus-keelholte gebied. 

De luchtsnelheid wordt bepaald door lengte en diameter van de 

luchtwegen en door het aderahalingspatroon. Dientengevolge is er een 

sterke koppeling van de depositie met het gekozen geometrische model. 
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3) een beschrijvend mathematisch model voor opname in de bloedbaan van 

de deeltjes en voor de "clearance" of verwijdering van de deeltjes met 

de slijmlaag door de werking van de cilia. 

4) een model voor de kritische cellen (zijnde de cellen waaruit tumoren 

kunnen ontstaan) om de geabsorbeerde dosis in deze cellen te berekenen. 

Uit de gegevens van blootgestelde oijnwerkers omtrent frequentie van de 

typen en de plaats van voorkomen der tumoren, worden de basale 

stamcellen van het bronchiale weefsel als het kritieke weefsel bij de 

inductie van longtumoren door radon beschouwd. Deze cellen liggen op 

een afstand van enkele tientallen Aim t.o.v. het epitheel weefsel. De 

gemiddelde afstand varieert met de generatie-orde van de vertakkingen. 

Aangezien alfastrålen (zie hfdst. 3) een beperkte dracht bij doorgang 

door materie bezitten en voorts de energiedichthjid langs de baan 

varieert, is deze diepte essentieel voor de berekening van de celdosis. 

Slechts een zeer beperkt aantal gegevens. ni. van Gastineau (Gastineau, 

1972), is m.b.t. de ligging van deze basale stamcellen in de 

verschillende delen van de luchtwegen beschikbaar. Dit beperkt de 

nauwkeurigheid van de dosisberekeningen sterk, terneer daar de dracht 

van de alfadeeltjes van ongeveer gelijke grootte is als deze celdiepte. 

Bekende long-dosismodellen zijn: het ICRP-, het Jacobi-Eisfeld-, 

het James-Birchall- en het Harley-Pasternack-model. Enkele kenmerken 

van de verschillende modellen zullen in het navolgende kort worden 

besproken en geanalyseerd. Een uitvoerige analyse van de verschillende 

modellen is verricht en gepubliceerd door een groep van experts onder 

auspicién van de OECD-NEA (OECD-NEA, 1983). 

5.1.1. ICRP-model. 

In het ICRP-model (ICRP, 1966) worden longen en luchtwegen 

opgedeeld in de drie genoemde gebieden van: het neus-keelholte, het 

tracheo-bronchiale en het pulmonaire gebied; een verdere detaillering 

naar vertakkingen met behulp van een geometrisch model is niet 

opgenomen. 

De depositie van geinhaleerde deeltjes in de verschillende com-

partimenten wordt berekend met empirische en theoretische formules voor 

een aantal standaardcondities. De verdeling van de grootte der 
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aerosolen wordt bij deze berekeningen als log-normaal verondersteld. 

Bij de berekening van de depositie zijn door de ICRP voorts 

ademhalingsvolumina gebruikt van 2150. 1450 en 750 cm per uur. Deze 

waarden hebben betrekking op de ademhalingsvolumina van personen die 

respeetievelijk zware arbeid, lichte arbeid en geen arbeid verrichten. 

Voor de berekening van de clearance van de neergeslagen deeltjes uit de 

longen worden de deeltjes verdeeld in drie klassen i ni.: snelle 

clearance (D). deze heeft plaats in enkele dagen; middelmatig snelle 

clearace (W), deze heeft plaats in enkele weken. en een langzame 

clearance CY), welke jaren kan duren. De indeling van verschillende 

anorganische stoffen naar klasse zijn in een tabel door de ICRP 

gegeven. Voor de berekening van de dosis als gevolg van inhalatie van 

radon-aerosolen wordt door de ICRP (ICRP, 1970) aanbevolen deze aeroso

len als behorend tot klasse D te beschouwen. Het grootste deel (ca. 

95*) van de ingeademde en neergeslagen radondochters wordt 

verondersteld snel, ni. met een halfwaardetijd van 15 min., in de 

bloedbaan te wcrden opgenomen. 

De beperkingen van dit model samenhangend met de schematische opzet 

en de gevolgen hiervan voor de berekening van de dosis in de 

verschillende longweefsels bij een blootstelling aan radon wordt door 

de ICRP (ICRP, 1981) volledig onderkend. 

5.1.2. Jacobi-Eisfeld-model. 

Dit model (Jacobi, 1980) gaat voor de beschrijving van de long-

geometrie uit van het symmetrisene Weibel-model. De depositie van de 

deeltjes in de verschillende gebieden van de long is gebaseerd op 

diverse experimentele gegevens. Voor het lagere tracheo-bronchiale 

gebied (generaties > 5), wordt de depositie voor deeltjes met een 

gemiddelde diameter < 0,5 jam berekend met de Gormley-Kennedy-formule 

(Gormley, 1949). De invloed van de turbulentie op de diffusie van 

deeltjes in de hogere gebieden wordt met een correctiefactor 

gecorrigeerd. De retentie, excretie en opnatne in de bloedbaan van de 

deeltjes in de verschillende gebieden, zoals: keel-neusholte, 

tracheo-bronchiale en pulmonair, worden behandeld via een stelsel 

vergelijkingen dat gebaseerd is op een z.g. multi-compartimentenmodel 
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Fig, 6 Schematische weergave van de diverse longmodellen voor de 

clearances van de radondochterprodu^ten zoals 'ioor ICRP (1), 

Harley-Pasternack (2), Jacobi-Eisfeld (3) en James-Birchall (4) 

voorgesteld (James, 1)84), 

Ar is de radioactieve vervalconstante, overige A's zijn 

vervalconstanten voor opname en clearance. 

De clearances van aan aerosolen gebonden en niet-gebonden 

radondochterproducten worden afzonderlijk behandeld. De gebonden 

producten worden verondersfceld slechts langzaam vrij te komen. De 
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ongebonden producten worden, evenals bij het ICRP-model, verondersteld 

te worden opgenomen met een halfwaardetijd van 15 min. 

De diepte van de basale cellaag is gebaseerd op gegevens van 

Altshuler (Altshuler. 1964). Vergelijking van deze diepte met de 

gegevens van Gastineau (zie fig. 7) door de OECD-NEA tonen aan, dat de 

gekozen waarden over het algemeen te laag zijn. Gezien de maximale 

dracht van de alfadeeltjes geven de door Jacobi-Eisfeld gekozen waarde 

een overschatting van de dosis in de basale cellen van de eerste 

generaties van de bronchién. 
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Fig. 7 Diepte van ds "target" cellen t . o . v . de slijmlaag zoals die 

wordt verondersteld in het Jacobi-Eisfeld (J-E), het James-Birchall 

<J-B) en het Harley-Pasternack (H-P) model in vergelijking met de 

gegevens van Gastineau (A). Ter vergelijking i s tevens de dracht van de 

alfadeeltjes aangegeven. 
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5.1 .3 . Harley-Pastemack-model. 

Dit model* dat voor de geometrische beschrijving oorspronkelijk 

gebaseerd was op het symmetrische Weibel-model (Harley, 1972), is 

recentelijk gewijzigd (Harley. 1982). Voor dit nieuwe aangepaste model 

is een longmorphometrie met vijf lobben, zoals door Yen en Se hum 

beschreven, aangenomen. 

Voor de berekening van de hoeveelheid ingeademde deeltjes worden de 

ademhalingsparameters (zoals frequentie en volume per ademhaling) 

gebruikt, welke door de ICRP (ICRP, 1971) voor de standaard mens zijn 

aanbevolen. De berekening van de depositie van de deeltjes geschiedt op 

analoge wijze als beschreven bij het Jacobi-Eisfeld-oodel. Betentie en 

clearance van de aerosolen worden met een enkelvoudig model voor de 

diverse vertakkingen benaderd. 

De waarden, welke worden aangenomen voor de diepte van de kriti

sene cellen in de verschillende vertakkingen. zijn gedeeltelijk 

gebaseerd op de gegevens van Gastineau en bedragen voor de generaties 

van 0 tot 10 en van 10 tot 16, respectievelijk 22 en 15 um. De 

afwijkingen van deze waarden met de gegevens van Gastineau zijn 

eveneens weergegeven in fig. 7. 

5.1.4. James-Birchall-model. 

Dit long-dosismodel (James, 1981) gaat, evenals dat van Harley en 

Pasternack, uit van een geometrisen model voor de opbouw, zoals 

beschreven door Yen en Schutn (Yen, 1980), maar is in tegenstelling tot 

het H.P.-model niet over vijf lobben verdeeld. 

De depositie van de deeltjes in de verschillende vertakkingen wordt 

berekend op basis van formules voor laminaire stromen en er worden 

verder geen correcties voor turbulenties aangebracht. 

Evenals bij het Jacobi-Eisfeld-model worden retentie, opname en 

clearance gegeven door een stelsel vergelijkingen, gebaseerd op een 

multi-compartimentenmodel. De \ceuze van de eompartimenten verschilt 

t.o.v. het J.E.-model (zie fig, 7) door een uitbreiding met een 

epitheelcompartiment. Deze toevoeging is gebaseerd op studies van 

aerosolen en vrije ionen bij mensen en proefdieren. Uit deze studies 

file:///ceuze
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zou volgen dat gebonden radondochters snel vrij kunnen komen van de 

dragers, maar in een slijmvocht tussen de ciliaharen gebonden blijven 

en vervolgens langzaan aan het epitheel worden over gedragen. 

De waarden voor de gemiddelde diepte van de kritische cellen 

t.o.v. het epitheel in de verschillende vertakkingen zijn geheel 

overeenkomstig de waarden van Gastineau gekozen. 

5.1.5. De OECD-NEA vergelijkende studie van de diverse modellen. 

De conversiefactoren voor de omrekening van eonoentratie naar 

dosis, weIke uit de verschillende modellen konden worden afgeleid, 

varieerden oorspronkelijk aanzienlijk, nl. van 2 tot 120 mGy per WLM 

(Jacobi, 1977). Een belangrijk deel van deze variatie was een gevolg 

van verschillen in de aangenomen karakteristieken van de aerosolen. 

Uitgaande van identieke karakteristieke grootheden voor de 

verschillende modellen kon Jacobi deze verschillen verkleinen tot 

waarden van 3 tot 10 mGy per WLM. 

Een verdere analyse over de invloed van de verschillende parame

ters in de diverse modellen onder auspicién van de OECD-NEA gaf 

aanleiding tot de volgende conclusies en aanbevelingen. Op basis van de 

kennis, dat de basale stamcellen van het bronchiale weefsel als het 

kritische weefsel moet worden gezien, volgde uit de analyse dat 

longmodellen, welke de verschillende longcompartimenten afzonderlijk 

beschouwen, voorkeur verdienen. 

Uitgaande van: een gemiddelde hoeveelheid ingeademde lucht per 
3 

tijdseenheid van 1,2 m per uur; een gemiddelde waarde voor de 

niet-gebonden fractie van 0,02 (in mijnen liggen deze waarden tussen 

grenzen van 0,01-0,05) en een gemiddelde aerosoldiameter tussen waarden 

van 0f 15-0,3 Aim, werd voor de omrekening van exposie naar bronchiale 

dosis voor mijnwerkers een gemiddelde conversiefactor van 6 mGy per WLM 

gevonden. De onzekerheid op deze waarde is van de orde van ± 50%. 

Uit de vergelijking volgde voorts, dat de geabsorbeerde dosis in 

het pulmonaire gebied (afhankelijk van de keuze der modelparatneters) 

een factor H å 10 lager is dan de dosis per WLM in het 

tracheo-bronciiiale gebied. 
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In de analyse is tevens een schatting gemaakt van de meest waar-

schijnlijke waarde van de omrekeningsfactor voor leden van de 

bevoIking. Aangezlen voor de woonomgeving niet voldoende betrouwbare 

gegevens beschikbaar waren m.b.t. niet-gebonden fractie en 

aerosoldiameter, zijn voor deze parameters arbitraire waarden 

aangenomen. Uit een gevoeligheidsanalyse naar de invloed van de 

verschillende parameters op de dosis in de basale cellen volgde, dat de 

invloed van de verschillen in de fysische omstandigheden (zoals niet 

gebonden fraetie en gemiddelde aerosoldiameter) tussen mijnen en 

woninge- Let bijzonder groot is. De keuze van het volume ingeademde 

lucht per tijdseenheid heeft echter een duidelijke invloed op de dosis, 

aangezien dit volume direct de boeveelheid ingeademde potentiele 

alfa-energie bepaalt. 
3 

Uitgaande van een ademhalingsvolume van 0,75 m per uur, werd 

voor volwasenen een omrekeningsfactor van 4 mGy per WLM voor de 

bronchiale dosis en van 0,5 mGy per WLM voor de pulmonaire dosis 

gevonden. De waarde voor het bronchiale gebied kan oplopen tot 8 mGy 

per WLM bij hoge ventilatievouden. Echter, in dergelijke situaties zal 

de concentratie veelal laag zijn. 

Als gevolg van leeftijdsafhankelijke variaties in de biologische 

parameters blijkt voor kinderen beneden de leeftijd van 10 jaar de 

omrekeningsfactor enigszins leeftijdsafhankelijk te zijn. 

Berekend werd, bij de gekozen referentiecondities in woningen, dat 

voor kinderen de omrekeningsfactor 1,5 maal hoger is dan voor een 

volwassene van 30 jaar. Aangezien gevonden werd, dat voor ouderen de 

waarde van de omrekeningsfactor afneemt, kan de waarde van 4 mGy per 

WLM voor de bronchiale dosis als een goed leeftijdsgemiddelde worden 

beschouwd. 

Een soortgelijke analyse als voor radondochters werd verricht voor 

de omrekening van thorondochterconcentratie naar longdosis. 

Bij veronderstelling van een kwaliteitsfactor van 20 voor de 

alfastraling en een weegfactor, w = 0,06, voor belde gebieden van de 

long, kwam ds groep OECD-experts tot de volgende aanbevelingen voor de 

conversie van exposie naar effectief dosisequivalent: 

a) Voor uraniummijnwerkers wordt aanbevolen voor radondochters een 

conversiefactor van 8,5 mSv per WLM en voor thorondochters een 
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conversiefactor van 2 å 4 mSv per WLM te gebruiken. Ook voor andere 

mijnwerkers in gesloten mijnen (zoals erts- en kolenmijnen) en voor 

andere beroepsmatige blootstellingen, waarbij een ademhalingsvolume van 
3 

1 »2 m per uur van toepassing is. wordt aanbevolen om deze waarde van 

de converaiefactor te hanteren. 

b) Voor volwassenen, die niet beroepsmatig aan radon- en dochter-

producten worden blootgesteld (zoals bij blootstelling binnenshuis van 

bewoners), wordt aanbevolen bij blootstelingen aan radon- en 

thorondochters conversiefactoren van resp. 5.5 en 1,7 mSv per WLM toe 

te passen. 

De aanbevolen waarden dienen echter om een aantal redenen met 

enige reserves te worden beschouwd, nl.: 

a) Ondanks de grote verschillen in opbouw en uitgangspunten van de 

geanalyseerde modellen zijn de verschillen in de dosis-

conversiefactoren welke. uit de modellen worden berekend. bijzonder 

gering. Bij een dergelijke grote verscheidenheid zou eveneens een 

groter verschil in onderlinge resultaten worden verwacht. 

b) De gegevens over de diepte van de kritische cellen en de dikte van 

de tussenliggende slijmlaag voor de verschillende vertakkingen zijn te 

beperkt. Deze dikte is gezien de grootte vah de dracht van de 

uitgezonden alfadeeltjes van grote invloed op de afgegeven dosis aan de 

kritische cellen (Walsh, 1970; Desrosiers, 1977). 

o) De gegevens over de plaats en de verdeling van de neergesiagen 

deeltjes op net oppervlak van de luchtwegen zijn zeer beperkt, terwijl 

deze experimentele gegevens afwijken van de gebruikte verdelingen. 

Zowel in de modellen van Jacobi-Eisfeld, van Harley-Pasternack als van 

James-Birchall wordt een homogene verdeling aangenomen. Voorlopige 

metingen van Henshaw en Fews (Henshaw, 1981) aan de microverdelingen 

van radondochters in de menselijke long geven daarentegen aan, dat 

deze verdelingen zeer sterk inhomogeen zijn en dat maxima in de 

concentraties in zeer locale gebieden rond de bifurcaties voorkomen. 

Een dergelijke inhomogene verdeling van de achtergebleven deeltjes werd 

eveneens door Hofnann (Hofmann, 1981) bij ratten gevonden. 

d) Voor de berekening van bet effectief dosisequivalent wordt in de 

huidige modellen de longen met luchtwegen verdeeld in twee 

compartimenten. Voor deze beide compartimenten wordt een gelijke waarde 
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Toor de veegfactoren aangenonen. Op basis van de buidige kennis mag 

volgens James (Jaaes, 1983) slechts vorden geconcludeerd dat w_ 

een waarde heeft tussen 0*06 en 0,12. Een variatie die, vanuit 

stralingsbeschermingsstandpunt, als klein nag uorden beoordeeld. Daar 

de totale weegfactor voor de longen de waarde 0,12 heeft zal de 

weegfactor H_ voor bet pulmonaire gebied tussen de grenzen 0 en 0,06 

liggen. 

Afgezien van de onzekerheid in de dosis als gevolg van de ligging 

der cellaag zijn er nog een aantal stocfcastische effecten, die een 

variatie in energie-depositie door alfastrålen veroorzakec (Hofmann, 

1982). Deze factoren zijn: 

1) De statistische variaties in getroffen cellen. Als revolg van de 

lage concentraties in voningen zal de concentratie van neergeslagen 

docbters in de longen zeer laag zijn en daardoor de variatie in 

aantallen getroffen cellen groot. 

2) De variaties als gevolg van het stochastische gedrag van de energie 

overdracht van geladen deeltjes bij doorgang door weefsel. De grootte 

van deze variaties is sterk afhankelijk van de veronderstellingen 

m.b.t. vorm en af me tingen van het gevoelige volume in de eel (Hogeweg, 

1978). Bij de veronderstelling van een bolvormig volume met een 

diameter van ca. 1 jam voor dit volume (een keuze die in de meeste 

modellen wordt gedaan) zal deze variatie niet meer dan 20% bedragen. 

Aangezien de afmetingen van het gevoelige volume echter vele ma len 

kleiner is« nl. in de orde van enkele nm, zal de relatieve variatie 

vele malen groter zijn. 

Hoewel di*s een aantal factoren pas door verder onderzoek beter 

geévalueerd kunnen vorden, zal in dit rapport voor een conversie van 

radondochterconcentratie naar het dosisequivalent voor kritisch 

longweefsel en voor een conversie naar effectief dosisequivalent, de 

door de 0ECD-NEA aanbevolen waarden worden gehanteerd. 

5,2. Longdosis van Thorotrasttoediening. 

Voor de schatting van een mogelijk risico als gevolg van een 

blootstelling aan radon- en thorondochterproduoten zijn, naast de 
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gegevens van aijnwerkers. ook gegevens van patienten waarbij Thorotrast 

is toegepast van interesse (zie bijl. B). Dit Thorotrast• een 

handelsnaam voor een rontgencontrastmiddel, bestaat uit een colloidale 

oplossing van 232-ThO_ en is in verachillende landen gedurende de 

jaren dertig tot vijftig toegepast. Het Thorotrast wordt na inspuiting 

in de vaten opgenomen door de verschillende organen van het 

reticuloendotheliaalsysteem, zoals lever, milt, beenmerg en longen. Een 

zeer groot percentage van het ingespoten Thorotrast wordt opgenomen in 

de lever (nl. ongeveer 59*). In de longen daarentegen wordt veel minder 

(ea. 0,7%) opgenomen. 

Het 232-Th en de gevomde dochterproducten zullen deels door opname 

in de bloedbaan en via metabolisme worden uitgescheiden. Zo zal het 

edelgas thoron, dat bij het verval wordt gevonnd, via opname in de 

bloedbaan en vervolgens via de longen deels kunnen ontsnappen. 

De vaste dochterproducten van het thoron kunnen, evenals ingeademde 

thoron- en radondochterproducten, aanleiding geven tot een 

blootstelling van aanliggende longweefsels. Het overgrote deel van de 

verschillende dochters van het 232-thorium zal echter in de diverse 

organen achterblijven en de aanliggende weefsels aan alfastraling 

blootstellen. 

Een zeer uitgebreide studie naar de effecten van de blootstelling 

na een Thorotrast behandeling wordt sinds 1967 in West-Duitsland 

uitgevoerd. Voor de berekening van de doses in de diverse organen zijn 

door Kaul e.a. (Kaul, 1978) dosismodellen uitgewerkt. Dit door Kaul 

gebruikte model is in grote lijnen identiek aan het door Grillmaier en 

Muth gebruikte model. Voor de berekening van de dosis wordt 

verondersteld dat de dosisafgifte van de alfadeeltjes rond de 

cylindervorraige luchtwegen homogeen is over een afstand gelijk aan de 

doordringingsdiepte van 50 Aim van de alfa's. 

Daar verder (als gevolg van verschillen in de applicatiemethoden) 

de concentraties van de thorium-colloiddeeltjes in de diverse organen 

grote verschillen per patient vertonen, is men uitgegaan van een z.g. 

"standaardpatient". Voor deze standaardpatient komen Kaul en 

mede-auteurs tot de in tabel 2 gepresenteerde waarden voor de 

gemiddelde dosis in de verscbillende delen van de longen en de 

luchtwegen per ml toegediende Thorotrast. 
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Tabel 2 

Gemiddeld jaarlijkse dosis afgegeven door alfastraling 

in de verschillende delen van luchtwegen en de longen 

per ml toegediende Thorotrast (Kaul e.a.. 1978). 

Deel van de long 

Trachea 

Hoofd bronchi 

Lobar bronchi 

Seg. bronchi 

Subseg. bronchi 

Eind bronchi 

Respiratoire zone 

Totale dosis 

(mGy j _ 1 ) 

8,3 

5.3 

2,3 

1,3 

1,0 

0,8 

1,5 

De bijdrage van 232 Th, 228 Th en 224 Ra tot de dosis, als gevolg 

van Thorotrast dat is opgenomen in de longen, werd berefcend op basis 

van een uniforme verdeling en het gemiddelde opname percentage van 

0,7%. Dit geeft een gemiddelde dosis van 0,3 mGy per jaar voor alle 

long- en bronchiale weefsels. 

Op basis van een Weibel-model voor de morphometrie en een diepte-

verdeling voor de kritisere cellen, zoals gepubliceerd door Gastineau 

(Gastineau, 1972), komt Hofmann (Hofmann, 1981) tot beduidend lagere 

waarden (zie fig. 8) voor de dosis in deze kritische cellen. 

(Jit deze resultaten van Hofmann blijkt nogmaals hoe sterk de 

lnvloed is van de veronderstellingen over de ligging van de basale 

stamcellen op de berekende waarden van de geabsorbeerde dosis. 

Voor het gebied van de segmental e bronchi én (in welk gebied de 

tumoren bij mijnwerkers veelal ontstaan) betekent het een reductie van 
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Fig, 8 Berekende dosis* per ml toegediende Thorotrast, in de basale 

targetcellen van de verschillende delen van de longen en de luchtwegen 

volgens Grillmaier en Hofmann. 

de dosisomrekeningsfactor met een factor 3t3. Daar echter bet overgrote 

deel van de blootgestelde cellen tot de gebieden van de terminale 

bronchien en de alveoli behoren, heeft de verfijning weinig invloed op 

de ontvangen dcsis per ml Thorotrast voor de totale long. 
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6. RISICOFACTOREN. 

Longtumorrisicofactoren voor leden van de bevolking bij een 

blootstelling aan lage doses achtergrondstraling van radon kunnen 

vorden afgeleid uit diverse epidemiologische gegevens (zie bijl. B). De 

gegevenst vellee van interesse zijn voor een dergelijke risicoschatting, 

zijn in vier categorien te verdelen, ni.: 

a) De gegevens van mijnverkers. in het bijzonder van 

uraniummijnverkers. Deze blootstellingsgegevens zijn vat het type 

stråling betreft het meest overeenkomstig met de situaties zoals in 

woonmilieu heersen. Daarentegen zijn de omgevingsomstandigheden in 

oijnen (zvare arbeid in stofrige atmosfeer) daar sterk afvijkend van. 

b) De gegevens van patienten. Deze gegevens hebben deels betrekking op 

uitvendige bestrålingen (Morbus Bechterew-patienten en patienten met 

baarmoederhalskanker) en deels op inwendige bestrålingen (Thorotrast-

patienten). 

c) De gegevens van de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki. Deze 

gegevens hebben betrekking op de uitvendige blootstelling van 

bevolkingsgroepen aan een combinatie van gamma- en neutronenstraling 

afkomstig van de atoombommen, die in 1945 op genoemde steden zijn 

afgevorpen. Naar huidige dosiretrische inzichten heeft de gammastråling 

echter overheerst. 

d) De epidemiologische gegevens van grote bevolkingsgroepen, die door 

natuurlijke omstandigheden aan verschillende niveaus achtergrond

straling vorden blootgesteld. Aangezien de omstandigheden vrijvel 

volledig aansluiten bij de normale voonsituatie zou uit deze gegevens 

het verkelijke risico mooten vorden afgeleid. Voor een eenduidig 

antvoord zijn de groepen eenter meestal te klein en te heterogeen. 

In de volgende paragrafen zullen de factoren, die uit deze gegevens 

verkregen kunnen vorden, voor het absolute model en voor het 

gemodificeerde relatieve risicomodel vorden geanalyseerd. 

Daar het relatieve model tot ernstige overschattingen aanleiding 

geeft (zie § 4.2.), zijn factoren voor dit model niet in beschouwing 

genomen. Belangrijk voor de schatting van deze factoren zijn daarbij 

parameters als latentietijd en modificerende factoren (bijv. van 

roken). 
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6.1. Latentietijd. 

Uit verschillende epidemiologische gegevens blijkt dat longtumoren 

pas na een periode van enkele jaren vanaf net moment van blootstelling 

tot expressie komen. Voorts blijkt uit de gegevens van de Tsjechische 

en de Ontario uraniummijnwerkers (Sevc, 1976; Chovil, 1981) en de 

gegevens van de atoombomslachtoffers (Kato, 1982) dat de latentietijd 

korter is naarmate de leeftijd ten tijde van de blootstelling hoger 

was. Volgens BEIR (BEIR III, 1980) zou een dergelijke 

leeftijdsafhankelijkheid eveneens blijken uit een niet gepubliceerde 

analyse van Radford van de gegevens van de Bechterew-patienten. 

Daarentegen was, volgens BEIR (BEIR III, 1980), bij een analyse aan de 

gegevens van een groep mijnwerkers uit Newfoundland een dergelijke 

invloed niet aantoonbaar. Uit deze laatste gegevens volgde, onder de 

aanname dat het aantal spontane longtumoren verwaarloosbaar is, een 

vrijwel constante latentietijd van ongeveer 22 jaar. Gezien het hoge 

percentage rokers (86%), die bovendien zware rokers waren, is een 

dergelijke veronderstelling voor de lage spontane incidentie niet 

geheel gerechtvaardigd. 

Uit een vergelijking van van de epidemiologische gegevens van niet-

en wel-bestraalde groepen blijkt, dat de verde]ingen van de 

longkankerincidentie als funetie van leeftijd voor beide groepen een 

ongeveer identiek verloop bebben. Zo worden in beide groepen vrijwel 

geen longkankers gevonden bij personen beneden de leeftijd van 40 jaar 

en liggen de maximale incidenties bij ca. 60 å 70 jaar. Op grond van 

deze overwegingen komt BEIR (BEIR III, 1980) tot de in tabel 3 

aangegeven leeftijdsafhankelijke minimale latentietijd. 

Deze waarden worden echter niet consequent door BEIR III bij de 

afleiding van de risicofactoren gehanteerd. Zo wordt voor de omrekening 

van het longkankerrisico van de Tsjechische mijnwerkers naar r.sico per 

persoonjaar een gemiddelde latentietijd van 10 jaar aangononen terwijl 

de gemiddelde leeftijd van de groep (zie bijl. B) laag is. Voorts wordt 

door BEIR III voor een schatting van het risico uit de gegevens van de 

Bechterew-patiénten een latentietijd van 9 jaar aangehouden. 
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Tabel 3 

Minimale latentietijd als functie van de leeftijd 

op moment van blootstelling (BEIR III, 1980) 

25 jaar voor 0 - 1 4 jarigen 

1 5 - 2 0 jaar voor 1 5 - 3 4 jarigen 

10 jaar voor 35 jaar en ouder 

6.2. Modificerende factoren. 

Zoals in § 4.1.3. reeds werd opgemerkt kan longkanker behalve door 

een blootstelling aan stråling ook veroorzaakt uorden door diverse 

chemische stoffen (bijv. asbest, sigarettenrook, vinylohioride). Een 

gecombineerde blootstelling kan sons, tengevolge van samenwerking van 

beide agentia, een extra verhoging (synergisme) van net risico geven. 

Zoals algemeen wordt aangenomen heeft vooral roken een belangrijke 

modificerende invloed op de incidentie van longkanker. Volgens globale 

achattingen (Doll, 1981) is ongeveer 80J van alle tumoren een gevolg 

van roken. Ten aanzien van een eventuele synergistische werking van de 

factoren roken en stråling leiden de epidemiologische gegevens en de 

dierexperimenten tot verschillende conclusies. 

Oit de gegevens van blootgestelde mijnwerkers volgt dat voorname-

lijk de basale cellen van de centrale gebieden van de bronchiaal boom 

betrokken zijn bij de inductie van longkankers. Volgens Horacek 

(Horacek, 1977) blijkt uit de Tsjechische gegevens en volgens Archer 

(Archer, 1974) uit de Amerikaanse gegevens, dat er bij een 

blootstelling aan radon een verhoogde kars bestaat op net induceren van 

bepaalde typen, ni. van kleincellige en plaveiselceltumoren. Typen en 

relatieve frequentie van door stråling geinduceerde tumoren zouden 

afwijken van die voor rokers. Deze conclusle wordt echter door Ives 

(Ives, 1983) op grond van een aantal factoren, zo^ls verschillen in 

diagnosestelling en de onvergelijkbaarheid van blootgestelde groepen 
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met controlegroepen, in twijfel getrokken. De vergelijkbaarheid van de 

diagnose wordt behalve door individuele verschillen in beoordeling 

(Steffelaar, 1981; Clay. 1981) nog bemoeilijkt door wijzigingen in de 

indelingskenmerken gedurende de laatste decennia. 

Op grond van de gegevens van mijnwerkers uit de Verenigde Staten 

komen Lundin e.a. (Lundin, 1979) tot de conclusie dat sigarettenrook 

als promotor werkt bij de inductie van longtumoren. Uit de gegevens van 

deze mijnwerkers komen daarentegen Whittemore e.a. (Whittemore, 1983). 

evenals Damber e.a. (Damber, 1982) op grond van gegevens van Zweedse 

mijnwerkers, tot de conclusie dat roken en stråling synergistisch 

werken. Een dergelijke synergistische werking wordt eveneens gevonden 

door Chameaud e.a. (Chameaud, 1979) in een blootstelling van ratten aan 

een combinatie van radon en sigarettenrook. 

In tegenstelling hiermee komt Axelson (Axelson, 1978) op grond van 

de gegevens van de Zweedse ijzerertsmijnwerkers tot de conclusie dat 

net risico voor niet-rokers hoger is dan voor rokers. 

Dit zou mogelijk een gevolg zijn van een dikkere slijmlaag in de 

bronchién bij rokers. Deze dikkere laag zou een verlaging van de dosis 

in de basale cellen tot gevolg hebben (zie § 4.5.). 

Dergelijke mitigerende effecten werden eveneens door Cross e.a. 

(Cross, 1982) gevonden bij experimenten aan Beagle-honden met 

gecoffibineerde blootstellingen van radon en sigarettenrook. Aangezien 

deze experimenten eehter werden verricht bij zeer hoge cunulatieve 

doses voor de radondochters (boven 13.000 WLH) valt niet uit te sluiten 

dat dit een gevolg is van de opzet van net experiment. Voor dergelijke 

hoge doses is de invloed van de component van de celdood in de 

dosis-effectrelatie zeer sterk (zie § 4.1.). 

Uit de gegevens van de Zweedse ijzerertsmijnwerkers wordt door 

Radford (Radford, 1980) de conclusie getrokken, dat de effecten van 

roken en de blootstelling aan radondochters niet of nauwelijks 

afhankelijk van elkaar zijn. Cohen (Cohen, 1982) komt op grond van de 

gegevens van de atoonbomoverlevenden tot de conclusie dat het risico 

voor rokers niet hoger is, echter zou de latentietijd voor niet-rokers 

veel langer zijn. Bij een beperkte observatieduur zou dit de 

verschillen in aantallen waargenomen longkankers kunnen verklaren. 
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Uit de diverse analyses komen, zoals blijkt, zeer tegenstrijdige 

ideeén naar voren omtrent de vel of niet synergistlsche verking van 

roken met een blootstelling aan radondoohters. Over de invloed van 

andere longkankerlnducerende agentia bij een gecombineerde 

blootstelling met radondoohters zijn eveneens onvoldoende gegevens 

bescbikbear om uitspraken te doen over mogelijke interactie-

mechanismen. De risicofactoren die in de volgende paragrafen vorden 

gegeven zijn derhalve van toepassing voor een bevolkingspopulatie net 

sen relatief hoog percentage rokers, velke bebalve aan radon nog 

blootgesteld vordt aan diverse andere agentia. 

6.3. Risicofactoren voor een absoluut risicomodel. 

Aangezien bij de epidemiologische gegevens van mijnverkers de WLM 

als eenbeid voor de cumulatieve doses gebruikt wordti zullen de uit 

deze gegevens afgeleide factoren per ULM vorden opgegeven. De 

omrekening naar effectief dosisequivalent kan geschieden op basis van 

de in § 5.1.5. besproken conversiefactor. 

6.3.1. Risicofactor blootstelling door inhalatie. 

Uit de door Myers gegeven overzichtstabel (zie tabel U) voor de 

verschillende groepen mijnverkers blijkt dat bet jaarlijkse risico 

varieert tussen 2-30 per 10 persoonjaren per WLM. De verneide 

waarden zijn afgeleid uitgaande van een lineaire doseseffect relatie en 

gelden voor de in mijnen heersende omstandigheden. 

Uit deze verschillende groepen vormen, gezien hun omvang en hun 

observatieduur (ca. 30 jaar)f de Tsjechische en Amerikaanse 

mijnverkers de twee belangrijkste groepen voor de schatting van een 

blootstellingsrislco. 

Aan de bruikbaarheid van de Tsjechische gegevens wordt door Cohen 

(Cohen. 1982) in een kritiek op de BEIR III schattlngen getvijfeld. De 

door Cohen aangevoerde punten van twljfel zijn: 

a) De overeenkomst van de incidenties per ULM voor de vier laagste 

blootstellingsniveaus in de verschillende leeftijdsgroepen. Een 

overeenkomst die groter is dan op statistische gronden verwacht mag 
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Tabel 4 

Enige schattingen van net jaarlijks risico op longkanker 

voor mijnwerkers na inhalatie van radondochters (Myers 198D 

Bron van de epidemiologische Risico per I O6 persoonjaar 

mijnwerkers gegevens per WLM 

Joachimsthal-Schneeberg-mijnen 2 - 3 

Verenigde Staten netaalmijner. 2 -3.5 

Zweedse metaalmijnen 3,4 

Colorado uraniummijnen 2,9- 6.0* 

Verenigde Staten ijzermijnen 6 

Newfoundland fluorspaatmijnen 2t2-l8* 

Zweedse ijzermijnen 6 -16 

Tsjechische uraniummijnen 8 -19* 

Ontario uraniummijnen 13 -20* 

Zweedse zinkmijnen 30 

* Gegevens zijn door de oorspronkelijke auteurs gecorrigeerd met een 

latentietijd van 10 jaar. 

wordent 

b) Het feit, dat de grootte van de verschillende leeftijds- en 

blootstellingsgroepen met wordt opgegeven en 

c) Het afwezig zijn van een analyse van mogelijke andere carcir.ogenen. 

Deze kritiek wordt door Sevc (Sevc, 198*0 voor een deel weerlegd, 

daarbij wordt verwezen naar Tsjechiache literatuur. Onduidelijk blijft 

waarom het risico per WLM, afgeleid uit de gegevens van de Tsjechische 

mijnwerker."- /el hoger is dan uit de gegevens van bijvoorbeeld de 

mijnwerke. , ;.. . Colorado. 

In het BElR-rapport worden de lagere concentraties, die in de 

Tsjechische mijnen werden gevonden, als een mogelijke oorzaak genoemd. 



49 

Deze lagere concentraties met daarbij horende lagere dosistempi zouden 

een groter effect hebben dan hogere dosistempi. 

Een andere meer waarschijnlijke oorzaak van genoemd verschil in 

risico is: hetzij een onderschatting van de niveaus in de Tsjechische 

mijnen, hetzij een te hoge schatting van de concentraties in de 

Amerikaanse mijnen. 

Tabel 5 

Risicoschatting voor mijnwerkers per leeftijdsgroep 

(ontleend aan BEIR III, 1980) 

Leeftijdsgroep* aantal gevallen 

(per 10 persoonjaar per WLM) 

35-49 10 

50-64 20 

65 en ouder 50 

* De leeftijd op moment van diagnose stelling. 

Op basis van de longtumorinductiegegevens van de verschillende 

oijnwerkers en de latentietijd van 10 jaar komt de BEIR-commissie (BEIR 

IIIi 1980) tot een leeftijdsafhankelijke risicoschatting voor 

ondergrondse mijnwerkers, zoals in tabel 5 is aangegeven. Blj deze 

schatting is men er bovendien van uitgegaan, dat het rookgedrag 

identiek is (ni. zwaar) aan dat van de onderzochte groepen. Voor de 

onderlinge vergelijking van de gegevens van mijnwerkers met die van 

uitwendige bestrålingen wordt door BEIR een gtiiddeld risico van 18 

gevallen per 10 persoonjaren per WLM gehanteerd. 

Zoals eerder opgemerkt bestaat er kritiek van Cohen (Cohen, 1982) 

t.a.v. de in BEIR III gemaakte schattingen, omdat deze voornamelijk 

zijn gebaseerd op de gegevens van de Tsjechische mijnwerkers en 
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dientengevolge tot hoge schattingen moeten leiden. Deze door de BEIR 

III-commissie afgeleide waarden zijn dan ook duidelijk afwijkend van de 

resultaten van een eerdere BEIR-co:imissie. die uitging van de 

Amerikaanse gegevens en die een risico van ca. 3.10~ per WLM per 

jaar opleverden. 

Volgens de ICRP (ICRP, 1977) is de spreiding tussen de diverse 

groepen voor een deel te danken aan verschillen in de leeftijdsopbouw 

in combinatie met de leeftijdsafhankelijkheid van de risico-

coefficiént. Dientengevolge zal volgens de ICRP gemiddeld over alle 

leeftijden de waarde voor een longkankerrisico in de orde liggen van 

5-15 gevallen per 10 persoonjaren. Voorts aannemende dat de 

gemiddelde risicoperiode 30 jaar is, koot de ICRP tot een totaal risico 

voor longkanker als gevolg van een blootstelling aan radon en dochters 

van 1,5 å 1,5 10"* per WLM. 

Deze schatting is redelijk in overeenstemming met de door UNSCEAR 
-4 

afgeleide waarde voor de risicofactor van 2 å 4,5 10 per WLM met 

een risicoperiode van 40 jaar. Uitgaande van de grenswaarden zoals die 

door de ICRP worden gegeven en een conversiefactor van 1 WLM = 142 mSv, 

resulteert dit in een longtumorrisico per longdosisequivalent van 

11.10"4 tot 32.10"4 per Sv. 

De conversiefactor van 1 WLM = 142 mSv is gebaseerd op een 

geabsorbeerde dosis voor de gehele long van 7»1 mGy per WLM en op 

een kwaliteitsfactor van 20 voor de alfastrålen. 

Uit de diverse gegevens van Det Thorotrast behandelde patienten 

blijkt geen significante verhoging van de longtumorincidentie, ondanks 

de relatief hoge doses (van enkele Gy) afgegeven door de thorondochters 

aan net longweefsel. 

Op basis van de epidemiologische gegevens voor de Verenigde Staten 

uit de jaren 30, in welke periode er een nog te verwaarlozen bijdrage 

van longkanker door roken was, is door Evans e.a. (Evans, 1981) een 

schatting gemaakt voor het totale risico voor de bevolking tengevolge 

van radonblootstelling. Uit deze berekeningen volgt dat voor de 
-4 

bevolking het totale risico de waarde 1.10 per WLM zeer 

waarschijnlijk niet zal overschrijden. Omgerekend naar risico per 
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longdosisequivalent, bij toepassing van de conversie van 1 ULM = 90 mSv 

(gebaseerd op 1 ULM s t,5 nCy)» resulteert dit in een totaal risico van 
-4 

ca.10.10 gevallen per Sv. 

Conclusie: zoals uit een vergelijking met de waarden voor arbeiders 

van de ICRP blijkt, heeft deze door Evans afgeleide risicofactor van 
-4 

10.10 per Sv voor de bevolking een gelijke waarde als de ondergrens 

voor een beroepsmatig risico. Gezien de verschilien in onstandigheden 

zal dit waarschijnlijk nog in een overscbatting van bet risico voor de 

bevolking resulteren. 

6.3.2. Risicofactor voor uitwendige bestråling. 

Zoals eerder vermeld kunnen risicofactoren voor de uitwendige 

blootstelling aan gammastrålen (afkomstig van radondochters) afgeleid 

uorden uit met stråling behandelde patienten. 

Op grond van de epidemiologische gegevens van de Bechterew-

patiénten, berekenden Smith en Doll (Smith. 1982) een jaarlijks risico 

van 225 doden aan longtumoren per 10 persoonjaren per Gy voor de 

observatieperiode van 9 jaar na de bestråling. Uit de gegevens voor een 

observatieperiode van 12 jaar na bestråling volgt een jaarlijks risico 

van 193 gevallen per 10 persoonjaar per Gy. Uit deze waarden volgt 

een gemiddeld risico van ca. 215 per 10 persoonjaar per Gy voor een 

periode van 10 jaar. Deze waarde is in overeenstemming met de door BEIR 

(BEIR III, 1980) af geleide waarde van 280 per 10 persoonjaar per Gy 

voor een periode van 9 jaar. 

Uit de gegevens van de behandelde patienten met baarmoederbals-

kanker volgt volgens Boice e.a, (Boice, 1985) een risico van 394 per 

10 persoonjaren per Gy. Deze waarde is weliswaar ongeveer een factor 

1,8 hoger dan uit de gegevens van de Bechterew-patienten, echter voor 

de baarmoederpatienten zijn de doses in de long niet met grote 

zekerheid bekend. 

Bij de overlevenden van de A-bom op Hiroshima en Nagasaki is in de 

observatieperiode van 1975 tot 1978 net aantal personen dat aan 

longkanker is overleden zeer sterk gestegen. Uit de gegevens over het 
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verloop van het absolute risico blijkt voorts dat er in de kornende 

jaren nog een verdere stijging valt te verwachten. 

Op grond van deze gegevens over de periode 1975-1978 wordt door 

Kato (Kato, 1982) een risico van 259 geval len per 10 per Gy 

afgeleid. Dit de gegevens over de gehele periode van observatie (van 

1950-1978) volgt een risico ter grootte van 61 gevallen per 10 per 

Gy. Gezien de verwachte toename in het aantal doden aan longtumoren en 

gezien de verwachte verhoging van de gamma-doses (als gevolg van de 

nieuve dosisberekeningen) moeten de huidige waarden met de nodige 

reserves worden bezien. 

Conclusie: Ditgaande van een lineaire dosis-effectrelatie volgt uit 

deze gegevens van atoombomoverlevendra en patienten voor blootstelling 

aan relatief hoge doses fotonen een risicofactor voor longtumoren van 

resp. 61 en 215 per 10 persoonjaar per Gy. Voor een risicoperiode 

van 30 å 40 jaar resulteert dit in een gemiddeld totaal risico van ca. 

5 (1t8-8,6) .10 per Sv. Rekening houdend met de vermindering van de 

effectiviteit per dosiseenheid wordt door de ICRP een risicofactor van 
_3 

2.10 per Sv aanbevolen. Aangezien bij vergelijking van grote 

bevolkingsgroepen geen significante verschillen gevonden zijn tussen 

hoge en lage achtergrondniveaus lijkt ook voor blootstelling aan 
-3 

fotonen een bovengrens van het totaal risico van 1.10 per Sv 

waarschijnlijk. Deze waarden van de factoren voor een longtumorrisi _ 

als gevolg van in- en uitwendige blootstelling zijn gelijk aan de 

waarden zoals zijn afgeleid door een commissie van de Gezondheidsraad 

(Gezondheidsraad, 1985). 

6.4. Risicofactor gemodificeerd relatief risicomodel. 

Voor dit model zijn slechts in beperkte mate gegevens beschikbaar. 

Op grond van de verschillende epidemiologische gegevens komt Jacobi 

(Jaeobi. 1964) tot de in tabel 6 gepresenteerde waarden voor de 

relatieve risicofactor. 

Evenals voor de factoren afgeleid op basis van het absolute modelf 

dient bedacht te worden dat de waarden voor de mijnwerkers slechts 
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gelden voor de oastandigheden zoals in mijnen heersen van stof in 

coobinatie met zware arbeid. 

Tabel 6 

Relatieve toename van de longkankerfrequentie 

per dosiseenheid voor verschillende typen 

van blootstelling (Jacobi, 1984). 

222-Rn blootgestelde mijnwerkers (a -stråling) 

0,5 - 2 % per WLH 

0.08 - 0.32 i per mGy o-dosis op de bronchi 

Overlevenden atoombommen 

0.01 - 0.05 S per mGy geoiddelde longdosis 

Morbus Bechterew-patiénten 

0.015 - 0.05 ? per mGy gemiddelde longdosis 

0,01 - 0,03 l per mGy dosis op de bronchi 

N.B. In tegenstelling met de door de 0ECD-N2A afgeleide waarde 

is door Jacobi voor de bronchiaaldosis een conversie-

factor van 6 mGy per WLM gebruikt. 

Rekening houdend met deze factoren worden in een recente analyse 

door Jacobi e.a. (Jacobi, 1985) uit deze mijnwerkersgegevens 

risicofactoren voor de bevolking afgeleid. Voor de blootstelling aan 

radondochters worden door Jacobi relatieve riscofactoren voor 

blootstellingen binnen en buitenshuis van respectievelijk 0,011 en 

0,016 per WLM gevonden. Voor blootstellingen aan thorondochters worden 

risicofactoren van 0,0022 en 0,004 afgeleid. 

Uit de gegevens van de Tsjechische mijnwerkers wordt door Fisher 

(Fisher, 1980) voor het gemodificeerde relatieve risicocod^l j?n waarde 

van 0,0053 per WLH afgeleid. Geconcludeerd mag worden dat de door heide 

auteurs afgeleide waarden redelijk met elkaar it; overeenstemming zijn. 
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6.5. Conclusies. 

Uit de diverse epidemiologische gegevens van aan radon- en dochter-

producten blootgestelde mijnwerkers blijkt, dat de meest waarschijn-

lijke waarde voor het totale risico van een dergelijke blootstelling 

ligt tussen 1,5 en 4,5.10 per WLM. Zoals eerder gezegd geldt deze 

waarde alleen voor de condities zoals die in mijnen heersen. Bovendien 

geldt een dergelijke waarde dan nog alleen maar voor een gro ep 

mijnwerkers, die evenals de onderzochte groepen voomamelijk (ca. 701) 

uit zware tot zeer zware rokers bestaat. Het synergistische effect van 

de verschillende toxische agentia, die in de ondergrondse mijnen en in 

rookderivaten aanwezig zijn, kunnen een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd aan de inductie van de longtumoren. Volgens BKIR (BEIR III, 

1980) zou de risicofactor voor niet-rokers met een factor van ca. 6 

moeten worden verlaagd. 

Het hanteren van een risicofactor, welke voor mijnwerkers geldt, 

zou voor de bevolking, gezien de grote verschillen in omstandigheden 

(stofconcentratie en ademhalingsfrequentie) niet gerechtvaardigd zijn. 

De omstandigheden in het woonmilieu zijn immersi vanuit diverse 

gezichtspunten bezien, veel gunstiger dan de situaties in ondergrondse 

mijnen. Toepassing van de voor mijnwerkers geldende risicofactor zou 

daarom tot een ernstige overschatting van het risico in woonom-

standigheden leiden. 

Een correcter schatting van het maximale risico voor de bevolking 

in woonomstandigheden wordt gegeven door de risicofactor zoals afgeleid 
-4 

door Evans e.a. met de waarde van 1.10 per WLM. 

Deze waarde geeft omgerekend naar risico per longdosisequivalent 
_3 

een totaal risico van ongeveer 1.10 per Sv voor het risico van 

radondochterinhalatie. 

Onder de voorwaarde van een lineaire dosis-effectrelatie volgt uit 

de gegevens van de Bechterew-patiénten en van de overlevenden van de 

A-bom voor een blootstelling aan relatief hoge doses een risicofactor 

van ca 5.10~ per Sv. Deze waarde is in goede overeenstomming met een 
_3 

door de ICRP aanbevolen waarde van 2.10 per Sv voor lage doses en 

dosistempi voor de beroepsbevolking. 
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Uit de analysest welke door verschillende auteurs zijn gemaakt, aan 

bevolkingsgegevens lijkt het vrijwel zeker dat een dergelijke 

risicofactor voor een blootstelling aan gammastråling afkomstig van 

natuurlijke bronnen of voor licht verhoogde omstandigheden een 

aanzienlijke overschatting van het risico geven. Op grond van de 

diverse bevolkingsgegevens meent Hickey (Hickey, 1981) zelfs te nogen 

concluderen, dit in tegenstelling tot algemeen aanvaarde ideeen, dat 

lage doses stråling oogelijk een gunstig effect hebben. Derhalve lijkt 

ook voor een blootstelling aan fotonen de keuze van een bovengrens voor 

het totale risico van 1.10 per Sv alleszins verantwoord. 
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Bijlagen: 

A. DOSISBEGRIPPEH VOOR STRALINGSHTGIENE. 

Voor een kuantitatieve beschrijving van de relatie tussen de 

boeveelheid ontvangen stråling (dan wel de effectiviteit van de 

stråling) en de frequentie of de ernst van de biologiscbe verandering. 

uorden in de radiobiologie en de stralingshygiene een aantal grootheden 

toegepa.it. Een aantal van deze begrippen in belang voor dit rapport 

zullen in deze bijlage kort uorden verklaard. 

A.1. Geabsorbeerde dosis. 

Zoals in § 3.1. is aangegeven uordt tijdens interacties van 

stråling net materie energie overgedrågen van de stråling naar de 

materie. De gemiddelde hoeveelheid stralingsenergie, die per eenheid 

van massa in de materie is opgenomen, wordt geabsorbeerde dosis 

genoemd. Als eenheid uordt in het internationale eenhedensysteem de 

"gray" (afgekort: Gy) gebruikt, volgens de definitie overeenkomend met 

een hoeveelheid geabsorbeerde energie van 1 joule per kilogram. 

A.2. Kualiteitsfactor. 

De ernst er. mate van door ioniserende stråling geinduceerde 

effecten uorden zoals eerder vermeld niet alleen bepaald door de 

hoeveelheid (geabsorbeerde dosis) stråling, maar uorden tevens bepaald 

door de wijze waarop de energie op cellulair niveau uordt afgegeven. 

Voor stralingsbeschermingsdoeleinden is door de ICRP (ICRP, 1976) 

voor de biologische effectiviteit de parameter kualiteitsfactor "Qn 

geintroduceerd. Deze parameter, uelke o.a. is gebaseerd op de 

verschillende r.b.e.-gegevens, is afhankelijk van de lineleke energie. 

Door de ICRP uorden voor een aantal stralingssoorten de gemiddelde 

waarden, zoals vermeld in tabel A.l. aanbevolen. 

http://toegepa.it
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Tabel il 

Door de ICRP voor de verschillende stralingssoorten 

aanbevolen kwaliteitsfactoren "Q" 

Strålingssoort Q 

Røntgenstrålen, gammastrålen en electronen 1 

Neutroneni protonen en enkelvoudig geladen 

deeltjec net rustmassa > 1 20 

Ålphadeeltjes en meervoudig geladen deeltjes 20 

Voor stråling met een breed spectrum voor de lineleke-energie 

dienen gemiddelde waarden van de kwaliteitsfactoren te vorden gebruikt. 

Bij de vast stel ling van deze waarden van Q is niet alleen rekening 

gehouden met relevante waarden van de r.b.e., maar is tevens rekening 

gehouden met net feit dat grensvaarden voor de toelaatbare doses 

resulteren uit extrapolaties van gegevens. M.a.w. er is bij de keuze 

van de waarden rekening gehouden met de eerder genoemde effecten van 

dosis en dosistempo op de waarde van de r.b.e. 

A.3. Dosisequivalent. 

De naar biologische effectiviteit gewogen geabsorbeerde dosis (D) 

wordt "dosisequivalent" (H) genoemd. Het dosisequivalent wordt berekend 

volgens de formule : 

HxD.Q.N, 

hierin is Q, de gemiddelde waarde van de kwaliteitsfactor en is de 

factorf Ni het product van alle andere dosismodificerende factoren. Aan 

N wordt momenteel voor alle stråling, welke afkomst:g is van uitwendige 

bronr.en, de waarde 1 toegekend. 
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De internationale eenheid voor dosisequivalent is joule per kilo

gram. De speciale naam die voor de eenheid van dosisequivalent uordt 

gebruikt is "sievert" (Sv). 

å.4. Effectief dosisequivalent. 

Bij geometrisch ongelijkmatige strålingsvelden kan het dosis 

equivalent in een orgaan of type weefsel sterk afwijken van de 

geciddelde vaarde. Voor het schatten van het risico in een dergelijke 

situatie is door de ICRP (ICRP. 1976) het begrip effectief 

dosisequivalent ingevoerd. 

Tabel A2 

Door ICRP aanbevolen veegfactoren» v 

voor de verschillende organen. 

Orgaan w 

Gonåden 

Borstklier 

Rood beenserg 

Long 

Schildklier 

Botoppervlak 

Hu id 

Overige weefsels 

0,25 

0,15 

0,12 

0,12 

0,03 

0,03 

C,01 

0,30 

Het e f f e c t i e f dosisequivalent vordt berekend volgens de formule: 

H = w t .H, , e t t 
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Marin w. een orgaan specifieke weegfactor is en B. bet dosis-

equivalent voor het bescbouwde orgaan. Voor de weegfactoren uorden door 

de ICRP (ICSP. 1976; ICFP. 1978) de in tabel 12 veraelde waarden 

aanbevolen. 

M.B. de weegfactor. w = 0,12, Toor de long geldt voor een 

hoaogene bestråling Tan de gehele long. Bij blootstelling aan bijv. 

radondochterproducten is de blootstelling niet homogeen over het 

longweefsel verdeeld. Op basis van de gegevens over het voorkcnen van 

longtuaoren na de blootstelling aan radon (zoals van uranius-

•ijnwerkers) beveelt de ICSP in latere publicaties (ICRP, 1981) een 

alteroatief nodel aan voor dergelijke situaties. In dit altereatieve 

•odel wordt de long opgedeelrt in twee gebieden ni.: 

a) Een pulaonair gebied. 

b) De laag van de basale cellen in het tracbeo-bronchiale gebied. 

åanneaende dat brochiaal en pulmonair weefsel eenzelfde gevoeligheid 

bezitten wordt aan beide delen van de long een weegfactor, w = 0.06 

toegekend. 

Deze keuze valt echter volgens Janes (Janes, 1984} te betwisten. Op 

basis van de huidige kennis cag slechts gesteld uorden dat de waarde 

van v _ tussen 0,06 en 0.12 en van wD tussen 0 en 0,06 kan liggen. TB r 

A.5. Horking Level Month (VLM). 

Oa aeettechnische redenen werd in 1957 door de USPHS (Ønited States 

Public Health Service), voor stralingsbeschermingsdoeleinden in nijnen, 

de speciale eenheid "Vorking level" (HL) ingevoerd. Deze eenheid is 

gebaseerd op de potentiéle alpha-energie van de kort levende 

radondochters in een voluice lucht. Onder de potentiéle alpha-energie 

van een hoeveelheid radondochters verstaat men de totale energie van de 

alphadeeltjes die worden uitgezonden bij het verval van radon tot de 

stabiele loodisotopen. 

Bij radioactief evenwictit tussen 222Rn en haar dochters komt 1 HL 
3 

overeen aet een radonconcentratie van 3.700 Bq per m (ICRP, 1981). 

Voor 220Rn in evenwicht met haar dochters geldt dat 1 WL overeenkomt 
3 

net een 220Rn-concentratie van 275 Bq per m . 
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Als eenheid van cuaulatieve blootstelling wordt de "Working Level 

Month" (ULM) gebruikt. 1 ULM kc*t overeen æ t een blootstelling van 1 

HL gedureade een periode van een werknaand, zijnde 170 uur. 

1.6. Evenwicht Equivalente concentratie (EEC) 

Onder fysisch optieale osstandigheden is radon in radioactief 

evenwicht set zijn dochterproducten. Als gevolg van ventilatiestronen 

zai in aijnen en rfoonomstandigheden een deel van de kortlevende 

docbters afgevoerd uorden en zal bet evenwicht verstoord zijn. Onder de 

Evenwicht Equivalente Concentratie (EEC) van een dergelijk niet in 

evenwicht zijnd aengsel radon aet dochters verstaat sen die 

concentratie, welke in evenwicht zijnde, dezelfde potentiéle 

alfa-energie zou hebben. 

A.7. Conversiefactor van ULM naar dosis. 

Teneinde een vergelijking van blootstellxngsgegevens van radon 

(zoals van uraniuoaijnverkers) set andere gegevens (bijv. van 

overlevenden uit Hiroshima en Kagaski) mogelijk te naken. zijn 

berekeningen gecaakt voor de conversie van de praktisere eenJ-°id WLM 

naar de internationaal aanvaarde eenheden van geabsorbeerde dosis en 

effectief dosisequivalent. Deze berekeningen (Walsh, 1970; Jacobi, 

1980; Jaoes, 1980) zijn gebaseard op theoretische longæodellen en op 

gegevens over de plaats van ontstaan van longtumoren bij mijnwerkers. 

Cit deze gegevens van aan radon blootgestelde mijnwerkers blijkt dat de 

neeste tunoren ontstaan in de centrale gebieden van de bronchusboom. De 

basale stamcellen van dit bronchiale weefsel moeten als het kritieke 

weefsal worden gezien. 

Op basis van een vergelijking van de verschillende rodellen (zie § 

5.5.) beveelt een groep experts van de 0ECD-MEA (OECD 1983) aan voor de 

conversie van WLM naar dosisequivalent voor mijnwerkers een factor van 

8,5 æSv per WLM en voor het publiek een faster met gemiddelde waar e 

van 5,5 oSv per WLM toe te passen. 

Deze verschillen in de waarden vocr de conversiefactoren voor 

publiek en mijnwerkers vinden hun oorzaak in een aantal factoren, zoals 
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verschillen tussen de aerosolgrootteverdelingen waaraan de twee groepen 

uorden blootgesteld en verschillen in adeahalingsvoluae tussen 

•ijnverkers en leden van de bevolking. 

Cezien de grote onzekerheden in de diverse waarden van de biolo-

gische parameters, die in de Bodellen vorden gebruikt, aoeten deze 

aanbevolen waarden voor de conversiefactor uel net de nodige reserves 

uorden beschouwd. 
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B. EPIDEMIOLOGISCHE GEGEVENS. 

B.1. Epidemiologische gegevens van mijnwerkera. 

Nadat duidelijk was geworden dat de bij pekblende-mijnwerkers 

voorkornende z.g "Schneebergse ziekte" niet ånders was dan longlcanker. 

welke een gevolg was van de bloot stel ling aan radon bij de ondergrondse 

werkzaamheden« is veel epidemiologisch onderzoek bij deze mijnwerkers 

verricht. Dergelijk onderzoek is o.a. verricht in mijnen in 

Tsjechoslowakije, de Verenigde Staten, Canada en Zweden. Deze gegevens 

van mijnwerkers vormen de belangrijkate bron voor de schatting van een 

radoninhalatierisico. Behalve de verschillen in de omstandigbeden dient 

bij het gebruik van de gegevens echter te uorden bedacht dat voor de 

oudste periodes de radonconcentraties in de mijnen niet zijn gemeten, 

maar zijn geschat of berekend op basis van latere metingen. 

Dientengevolge zijn de berekende doses niet altijd zo nauwkeurig als 

wel eens wordt gedacht. 

Voorts waren veel van deze mijnwerkers stugge rokers, die behalve 

in hun werkmilieu ook in hun woonomgeving blootstonden aan kankerver-

wekkende stoffen. 

B.1.1. Gegevens van Tsjechische mijnwerkers. 

De longtumorgegevens van een groep van Tsjechische mijnwerkers. die 

met hun ondergrondse arbeid in de uraniummijnen aanvingen in de periode 

van 1948 tot en met 1957 zijn verzameld tot 31 december 1973 en 

geanalyseerd door Sevc e.a. (Sevc, 1976). De totale groep, waarvan de 

omvang niet gepubliceerd is en waarvan gesteld wordt dat ze iets groter 

is dan van de groep Amerikaanse mijnwerkers (3362 personen), werd voor 

de genoende analyse op grond van de aanvangsperiode verdeeld in twee 

f.roepen. Namelijk een groep van mijnwerkers die tussen 1 januari 1948 

en 31 december 1952 (de z.g. A-groep, met een omvang van 56* van het 

totaal) waren begonnen en een groep die tussen 1 januari 1953 en 31 

december 1957 waren begonnen. Voorts werd nog een onderverdeling 

gemaakt naar de leeftijd waarop met de oijnarbeid was begonnen. Deze 

groepen waren: 
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1) Mijnwerkers, die op een leeftijd jonger dan 30 jaar waren begonnen. 

2) Zij, die tussen hun 30e en 39e jaar waren begonnen. 

3) Zij, die op een leeftijd ouder dan 40 jaar waren begonnen. 

In deze analyse van Sevc e.a. werden de gegevens tot 31 december 1973 

verwerkt. 

Het niveau van blootstelling in de Tsjechische mijnen wordt. op 

basis van 120.000 radongas metingen met een ionisatie-kamer, als 

zijnde betrekkelijk laag (oa. 1 WL) geschat. Voor een ondergrondse 

periode van 20 jaar of meer resulteert dit in een gemiddelde 

cumulatieve blootstelling van ongeveer 300 WLM. 

Oit een enquete onder een willekeurig gekozen groep van 700 

mijnwerkers naar rookgedrag blijkt dat ca. 70% van de mijnwerkers 

sigaretten rookte. Dit komt overeen met het rookgedrag van het overige 

deel van de Tsjechische mannelijke bevolking. De verwachte aantallen 

tumoren zijn derhalve berekend op grond van leeftijdsgecorrigeerde 

waarden van deze mannelijke bevolking. Voor een eenduidig antwoord 

m.b.t. de hypothese over de synergistische werking van sigaretten roken 

en de blootstelling aan stråling was de omvang van de groep niet 

voldoende. 

In de totale groep van mijnwerkers was de incidentie van long-

kanker 65,6 per 1000, terwijl op grond van de voor leeftijdsgecorrig-

geerde gegevens voor Tsjechische mannen een incidentie van 15i1 per 

1000 mocht worden verwacht. 

Uit de gegevens van de verschillende groepen (zie fig. B1) blijkt 

dat voor de lagere leeftijdsgroepen tot 40 jaar het extra risico 

lineair afhankelijk is van de cumulatieve blootstelling. De gemiddelde 

waarde voor het absolute risico van de leeftijdsgroep die afgeleid kan 

worden uit de gegevens van 30-39 bedraagt 0,23 per 1000 mijnwerkers per 

WLM. Voor de groep beneden 29 jaar kan een gemiddelde waarde van 0,11 

per 1000 mijnwerkers per WLM worden afgeltid. Het verschil in de twee 

waarden kan een gevolg zijn van een leeftijdsafhankelijkheid van de 

gevoeligheid, dan wel van het nog niet tot expressie komen van alle 

tumoren in de jongere groep. Dit laatste als gevolg van de maximum 

leeftijd in de groep die op het moment van de analyse ca. 52 jaar is 

in combinatie met het gegeven dat beneden de leeftijd van 40 jaar 

longtumoren nauwelijks voorkomen. Uit de figuur blijkt voorts dat voor 
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Fig. B1 Aantallen extra longkankers per 1000 mijnwerkers voor drie 

subgroepen verdeeld naar leeftijd op het moment van aanvang met de 

mijnarbeid, ni. beneden 29 jaar, tussen 30 en 39 jaar en ouder dan HO 

Jaar. 
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de groep van 40 jaar en ouder het extra risico een maximum heeft voor 

een cumulatieve b loot stel ling van ca. 240 WLM en boven ca. 300 WLM 

vrijwel constant blijft. 

Een meer recente analyse aan de groep van de Tsjechische mijnwer-

kers is verricht door Kunz e.a. (Kunz, 1979) t hierbij werden de 

gegevens tot 31 december 1975 verwerkt. Een globale schatting van de 

NCRP (NCRP, 1984) geeft aan dat in de periode van december 1973 tot 

1975 ca. 30 extra longtumoren zijn ontstaan. 

Op basis van een lineaire interpolatie (zie fig. B2) volgt uit deze 

gegevens een extra longtumorrisico van 0t25 per 1000 mijnwerkers per 

WLM. 
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Fig. B2 Relatie tussen extra longkankerfrequentie en cumulatieve 

blootstelling (in WLM) voor de Tsjechische mijnwerkers. 

Aangegeven zijn de 95* grenzen. 
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B.1.2. Gegevens van Noord-Amerikaanse mijnwerkers. 

Deze groep mijnwerkers werd geselecteerd uit de medisene onder-

zoeksrapporten, die gedurende de periode van 1950 tot 1960 waren 

opgemaakt voor uraniummijnwerkers uit de staten Arizona« Colorado* New 

Mexico en Utah. De groep bestaat uit 3362 blanke en ongeveer 780 

niet-blanke mijnwerkerst die voor 1 januari 1964 minimaal gedurende een 

maand ondergronds gewerkt hebben. De niet-blanke mijnwerkers zijn 

vrijwel uitsluitend Amerkaanse Navajo indianen. Het grootste deel (ca. 

64?) van de mijnwerkers heeft minder dan 10 jaar in de mijnen gewerkt. 

De mediane waarde van de verdeling van de leeftijden waarop met de 

mijnwerkzaaoheden begonnen werd ligt op 30 jaar. Het gemiddelde niveau 

van de radondochters was I960 in de Amerikaanse mijnen zeker tot in de 

jaren 1960 betrekkelijk hoog, ni. van 10 tot 100 WL en soms nog hoger. 

Dit verklaart de gemiddelde blootstelling van 1180 WLM. Deze 

schattingen (NCRP, 1984) zijn gebaseerd op ongeveer 13.000 metingen 

gedurende de periode 1951 tot 1969. Gedurende deze periode waren er 

zo'n 2500 verschillende mijnen in bedrijf, niet in alle mijnen zijn 

metingen uitgevoerd. Voor deze mijnen zijn er computerschattingen 

gemaakt op grond van latere metingen of van metingen uit naburige 

mijnen. 

Uit de gegevens van Kaxweiler e.a. (Maxweiler, 1981) over waar-

genomen en verwachte aantallen aan longtumoren overledenen blanke 

mijnwerkers (zie tabel B1) blijktf dat de extra gevallen optreden na 

een periode van ca. 10 jaar vanaf het moment dat de betrokkenen met 

mijnwerkzaamheden begonnen zijn. 

Uit de verdere analyse door Waxweiler e.a. naar de leeftijd van 

overlijden aan longkanker van de mijnwerkersr blijkt dat het 

leeftijdsafhankelijke verloop vrijwel analoog is aan dat van de 

gemiddelde bevolking. 

Met inachtname van de latentieperiode van 10 jaar zijn de gegevens 

over longkankers en blootstelling van deze mijnwerkers door BEIR (BEIE 

III, 1980) geanalyseerd. De resultaten van deze analyse zijn 

gepresenteerd in tabel B2. 
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Tabel B1 

Haargenomen en verwachte« aantallen aan longtumoren overleden 

blanke uraniunmijnwerkers, gerangscbikt naar periode van 

optreden vanaf bet moment van eerste mijnwerkzaamheden 

(Maxweiler et al. 1981). 

longkankers periode (y) na eerste mijnwerkzaamheden 

0-4 5-9 10-24 25-29 30-34 > 35 totaal 

waargenomen 2 12 129 20 12 10 185 

verwacht 1,8 4.3 25,3 2,8 1,8 2,5 38,4 

1 De verwachte aantallen werden berekend op grond van gegevens van de 

blanke mannelijke Amerikaanse bevolking en het aantal risicojaren. 

Uit de gegevens van deze Amerikaanse mijnwerkers volgt voor de 

gehele groep een gemiddeld risico van 3,5 (±0,3) extra tumoren per 

10 persoonjaren per WLM. Uit de gegevens blijkt voorts dat het 

absolute zowel als het relatieve risico het hoogst is voor de groepen 

met een blootstelling tussen 120 en 600 WLM. In vergelijking met de 

Tsjeohische gegevens zijn zelfs voor deze niveaus de afgeleide 

risicofactoren aanzienlijk lager. 

Uit de gegevens over ziekenhuisopname in het vier-staten gebied 

vonden Gottlieb e.a. (Cottlieb, 1982), dat tussen februari 1965 en mei 

1979, 16 gevallen van longkanker bij Navajo uraniummijnwerkers waren 

waargenomen. De blootstelling van deze mijnwerkers was in een gebied 

tussen 58,8 en 2125 WLM met een gemiddelde blootstelling van 1140 WLM. 

Uit de gegevens volgt een inductieperiode voor deze gevallen van 5 tot 

30 jaar eet een gemiddelde w?arde van 15 jaar. De groep is te klein 

voor het berekenen van een risicofactor, volgens Gottlieb zijn de 

gegevens niet strijdig met de andere Amerikaanse gegevens. 

Ongeveer 54% van de blanke mijnwerkers rootle per dag 20 sigaret-

ten of minder en 17* rookte meer dan 20 sigaretten per dag, terwijl 29* 
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niet-roker was. Dit rookgedrag ligt iets hoger dan voor de gemiddelde 

mannelijke bevolking. Door Archer e.a. (Archer, 1973) werden 

blootstelling aan dieseldampen en voorafgaande mijnarbeid in 

non-uraniummijnen als mogelijke synergistische factoren onderzocht, 

doch eenduidige conclusies zijn hierover niet te trekken. 

5.1.3. Gegevens van Canadese en Zweedse mijnwerkers. 

De gegevens van een kleine groep mijnwerkers uit Noord-Ontario 

(Canada)• waarbij longtumoren waren geconstateerd (totale grootte van 

de groep 135 gevallen), zijn door Chovil (Chovil, 1981) vergeleken 

metde random-sample (van 1*) uit de studie van de Royal Commission on 

the Health and Safety of Workers in Mines (Hewitt. 1976). Op basis van 

de resultaten uit deze analyse komt de NCRP (NCRP, 1984) tot de in 

tabel B3 gepresenteerde waarden voor net extra risico. 

Een uitgebreide studie (Muller, 1981) naar de effecten van de 

blootstelling bij mijnwerkers in Ontario is gaande; in deze studie 

worden de verschillende aspecten die een blootstellingsrisico 

beinvloeden bestudeerd. 

Daar radon eveneens kan voorkomen in niet-uraniummijnen is in 

Zweden een onderzoek gedaan naar het voorkomen van longtumoren bij 

nijnwerkers in metaalmijnen. Evenals in de mijnen in Canada zijn de 

radonconcentraties in deze metaalmijnen betrekkelijk laag. Bij 

ongeveer 6.500 mijnwerkers werkzaam in een aantal metaalmijnen is door 

Snihs (Snihs, 1974) in de periode tussen 1961 en 1968 een aantal van 26 

gevallen van longkanker waargenomen, verwacht was een aantal van ruim 6 

gevallen. Beneden een niveau van 100 WLM werd geen significante 

verhoging van de longtumorincidentie aangetoond; bij hogere 

blootstellingsniveaus is de toename in de incidentie vergelijkbaar met 

die van uraniummijnwerkers uit Colorado. Voor een nadere analyse is 

deze groep van mijnwerkers nog onderwerp van 3tudie. 
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Tabel B2 

Risico op iongkanker bij blanke uraniummijnverkers uit Colorado 

vanaf 10 jaar na de aanvang van de ondergrondse werkzaamheden 

(BEIR III, 1980). 

Cumulatieve persoon- longtumoren risico 

blootstelling(WLM) jaren geobs. verwacht absoluut relatief 

range mediaan • •* 

0-119 

120-239 

240-359 

360-599 

600-839 

840-1799 

1800-3719 

> 3719 

60 

180 

300 

480 

720 

1320 

2760 

7000 

(geschat) 

totaal 1180 

5183 

3308 

2891 

4171 

3294 

6591 

5690 

1068 

32196 

3 

7 

9 

19 

9 

40 

49 

23 

3.96 

2.24 

2,24 

3,33 

2,62 

5.38 

4,56 

0,91 

-3.1 

8,0 

7.8 

7.8 

2,7 

4,0 

2.8 

3,0 

0,8 

1.2 

1,0 

1,0 

0.3 

0,5 

0,4 

0,3 

159 25,24 3,52 0,45 

* Absoluut risico per 10 persoonjaren per WLM. 

** Relatief risico in % per WLM voor net extra risico. 

B.2. Epidemiologische gegevens van patienten. 

Daar bij een behandeling van tumoren met stråling ook gezonde 

normalt weefsels (bijv. de longen) aan relatief hoge doses worden 

blootgesteld, kunnen bij behandelde patienten in deze gezonde weefsels 

(Boice, 1981) z.g. secundaire tumoren ontstaan. Voor de analyse van het 

longtumorrislco van de bevolking als gevolg van een uitwendige 
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Tabel B3 

Aantallen gevailen van longkanker en net extra risico 

per blootstellingsniveau in WL'l 

(ontleend aan NCRP-report 78. 198^). 

Cunulatieve 

blootstelling (WLH) 

range geniddeld 

toekenbaar 

aancallen longkankers risico 

waargenooen verwacht 1t sample (•) 

0-30 

31-60 

61-90 

91-120 

121-180 

> 180 

15 

46 

76 

106 

150 

38 

23 

20 

12 

21 

21 

135 

56 

14 

5 

4,4 

3,2 

2 

85 

88 

23 

8 

7 

5 

3 

134 

-7 

4 

12 

5 

12 

Extra risico in longkankers per 10 persoonjaren per WLM. 

»*»*»f*«»9«««»0**«f«f««*M»*«»«ff**»«»«M»«MI*«i««1tff««tt«**»«*fi«*ftft* 

blootstelling aan van radondochters afkornstige gammastråling, zijn een 

aantal epideniologische gegevens van patienten van interesse. Dit geldt 

in het bijzonder voor de studies aan twee grote groepen, namelijk van 

14.000 Morbus Bechterew-patiinten uit Groot-Brittanie en Noord-Ierland 

en een internationaal verzamelde groep van 82.600 patienten met baar-

moederhalskanker. 

Voor de analyse van een longtumorrisico als gevolg van een bloot

stelling aan alfastraling zijn voorts de verschillende studies aan 

patienten, waarbij Thorotrast als contrastmiddel werd toegepast, van 

interesse. 
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B.2.1. Korbus Bechterew-patienten. 

Door Court Brown an Doll (Court Brown. 1965) zijn voor een studie 

over het opt reden van leukeaie en aplastische aneaie bij aet stråling 

bebandelde Horbus Becbterev (ankylose spondylitis)-patienten, de 

gegevens verzaneld van een groep van ruin 14.000 Becbterew-patienten 

die in de jaren 1935-1S54 in diverse klinieken in Groot-Brittanié en 

Noord-Ierland varen bestraald. Naast leukemie en anesie verden bij de 

bebandelde patienten verschillende tumoren (o.a. longtumoren) net 

verhoogde frequentie vaargenooen. 

Oit de gegevens van de behandeling blijkt, dat meer dan de hel ft 

van de patienten met seer dan één serie bestrålingen is behandeld. Deze 

volgende behandelingen kunnen interfereren met een tumorinductieproces 

van eerdere behandelingen. Teneinde deze verstorende effecten uit te 

sluiten, zijn bij een nadere analyse van de gegevens (Smith, 1982) een 

aantal beperkingen gemaakt en zijn alleen de gegevens m.b.t. het 

optreden van secundaire tumoren opgenomen van patienten die slechts net 

één serie varen behandeld. Voorts zijn van de overige patienten slechts 

die gegevens opgenomen, welke betrekking hebben op de periodes vanaf 

het tijdstip van eerste behandeling tot een tijdstip van maxinaal 18 

maanden na de tweede behandeling. 

Op basis van de bestralingsgegevens wordt de dosis op de bronchien 

geschat op 1,97 Gy per behandelingsserie (BEIR III. 1980; Fabrikant, 

1982). Aangezien geen gewijzigde of betere dosisberekeningen 

besciikbaar waren, is deze gemiddelde waarde door Smith en Doll in hun 

analyse overgenomen. De geschatte waarde dient echter met het nodige 

voorbehoud te vorden bezien (UNSCEAE, 1977), aangezien er grote 

onzekerheden bestaan omtrent de waarden van verschillende parameters 

(zoals bestralingsafstand, veldgrootte en stralenkwaliteit) die zijn 

gebruikt. 

De periode waarover de eerste groep (met één behandeling) tot 1970 

kon worden vervolgd, bedroeg gemiddeld 16,2 jaar, voor de groep van de 

overige patienten was deze periode gemiddeld 3,5 jaar. Uit de gegevens 

blijkt, dat er reeds in de eerste jaren na bestråling een verhoo&de 

kans voor het optreden van longkanker is. Gegevens over de toename van 

van de tumorincidentie na tijdstip van bestråling (zie tabel BU) 
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Tabel B4 

Vaargenoicen en verwachte aantallen overledenen aan longkanker 

bij spondylitis-patienten in afhankelijkheid van de tijd 

na de eerste behandeling (Smith. 1984}. 

Tijd na eerste behandeling 

0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21+ tot. 

Waargen. 13 10 13 26 16 21 15 10 124 

Verwacht« 8,6 9.2 10,6 12.5 14.6 14.8 9,6 7,5 87,3 

• De verwachte aantallen werden berekend op basis van de gegevens 

over leeftijd-, sexe- en jaarspecifieke sterftekansen voor Engeland 

en Wales. 

de sterftekans tengevolge van longkanker in afhankelijkheid van 

leeftijd en observatieperiode zijn niet afzonderlijk vermeld, maar 

worden slechts gegeven voor het totaal van de z.g. zwaar-bestraalde 

gebieden (Smith, 1982). Op basis van deze gegevens mag de conclusie 

worden getrokken, dat in 1970 voor de betrokken groep de volledige 

risicoperiode nog niet voorbij was. In de eerste analyse van Court 

Brown zijn de gevallen, die binnen een periode van 5 jaar na 

behandeling optråden, buiten beschouwing gelaten. Deze gevallen werden 

uitgesloten om te corrigeren voor een eventuele fout in de 

diagnosestelling. Niet uit te sluiten is ni. dat bij de diagnose 

wervelmetastasen van een primaire longkanker abusievelijk als 

spondylitis zijn gekiasseerd. In de latere analyse van Smith en Doll 

werden om de zelfde reden gevallen, die binnen 2 jaar na behandeling 

optråden, uitgesloten. In verband met de ontwikkeling van de ziekte mag 

een periode van 2 jaar als voldoende worden beschouwd. 

Op grond van deze overwegingen komen Smith en Doll tot een extra 

risico van 162 (78-257) per 10 persoonjaren per Gy uit de gegevens 
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van 3 jaar na bestråling en van 255 (125-404) per 10 persoonjaren 

per Gy uit die van 9 jaar na bestråling. 

Gegevens over de rookgewoonten van de patienten zijn niet be-

scbilcbaar. Algeneen wordt echter aangenomen dat deze gevoonten niet 

sterk afwijkend zullen zijn van die van de bevolking. 

B.2.2. Patienten met baarmoederhalskanker. 

Om een betere en nauwkeuriger scbatting van bet risico van een 

blootstelling aan ioniserende stråling te kunnen maken is. onder 

auspicien van de WHO. een onderzoek naar het voorkomen van secundaire 

tumoren bij met stråling behandelde patienten met baarrnoederhalskanker 

gestart (Boice. 1984). De keuze van deze vrouwen is gebaseerd op de 

argumenten. dat: a) organen die op afstand van de baarmoeder zijn 

gelegen een dosis ontvangen die wetenschappelijk van interesse is, b) 

de doses aan de verschillende organen redelijk nauwkeurig zijn te 

bepalen en dat de variatie in de doses ruim voldoende zal zijn voor het 

opstellen van een dosis-effectrelatie, c) de behandeling van 

baarmoederhalskanker een relatief gunstig resultaat geeft en de 

overlevingsduur zodanig is, dat eventuele secundaire effecten van de 

behandeling tot expressie kunnen komen en d) er zijn verschillende niet 

met stråling behandelde groepen van patienten beschikbaar als controle-

groepen. 

Voor de analyse zijn de gegevens van meer dan 181.000 patienten 

afkomstig uit verschillende landen bestudeerd. Van deze groep ontvingen 

82.600 patienten radiotherapie, de totale risicoperiode van deze groep 

bedraagt ongeveer 625.000 jaar. De totale risicoperiode van niet met 

stråling behandelde patienten bedraagt ongeveer 654.000 jaar. 

De behandeling met radiotherapie kan op verschillende wijze plaats-

vinden. Ongeacht de wijze, ontvangen dichtbij gelegen weefsels van 

rectum, blaas en dikke darmen tijdens de behandeling relatief hoge 

doses. De longen als verder liggend orgaan ontvangen veel lagere doses. 

Typische waarden voor de dosis in de longen liggen volgens Boice e.a. 

tussen 0,1 en 0,6 Cy. 

Uit de groep van ca. 26.000 met radiotherapie behandelde patienten 

en die langer dan 10 jaar na behandeling onder controle zijn geweest. 
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ontwikkelde zich bij 135 vrouwen een longtuæor. Verwacht was dat dit 

zou optreden bij een aantal van 58 vrouwen. Bij de niet met stråling 

behandeJ-e patienten (van ca. 5100 patienten) bedroegen deze aantallen 

gevonden en verwachte secundaire longtumoren respectievelijk 21 en 9.5. 

Op grond van de aantal len extra longtumoren komt Boice tot een 

risicoschatting van 394 per 10 y^rsoonjaren per Gy. 

B.2.3. Thorotrast-patiénten. 

Het contrastmiddel tuet handelsnaam Tho rot rast, bestaande uit een 

colloidale oplossing van 232-Th02. is in de jaren dertig tot vijftig in 

verschillende landen toegepast. Het contrastmiddel werd voor diverse 

technieken gebruikt. het voornaamste toepassingsgebied was echter voor 

angiografie. Na inspuiting in de vaten wordt het Thorotrast opgenomen 

in de verschillende organen van het reticuloendotheliaalsysteem. Eij 

een relatief groot aantal patienten, waarbij Thorotrast is toegepast, 

zijn tumoren waargenomen. Als gevolg van de sterke opname van bet 

contrastmiddel in de lever worden voornamelijk tumoren in de lever 

waargenomen. Naast de levertumoren werden bij de onderzochte groepen 

nog andere typen van tumoren (zoals longtumoren) met licht verhoogde 

incidenties gevonden. Teneinde de effecten van Thorotrast te 

bestuderen zijn in Denemarker, Portugal, Duitsland en Japan nationale 

onder7neken ingest'sld bij deze patienten. 

De gebruikte hoeveelheden Thorotrast per onderzoek varieerden 

sterk, namelijk van 5 tot meer dan 50 ml. Gemiddeld werd een 

hoeveelheid van 25 ml per onderzoek gebruikt. 

In Denemarken werden door Faber (Faber, 1978) bij een analyse van 

een groep van 1012 Thorotrast-pati'énten, 11 gevallen met longtumoren 

gevonden. Op basis van de gegevens voor de Deense bevolking zou een 

aantal van l),1 mogen worden verwacht. Volgens Faber zijn de sterfte en 

tumorincidentiecijfers van de bevolking waarschijolijk niet 

representatief voor de patiéntengroep, aangezien deze patienten vaak 

ook nog met andere carcinogene stoffen zijn behandeld. Aangezien voorts 

niet uitgesloten moet worden geacht dat een aantal van de longtumoren 

geen prirr.aire tumoren zijn, komt Faber tot de conclusie dat er geen 

duidelijk verband is tussen waargenomen tumoren en toegediende 
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hoeveelheid. Daarentegen stelt Mole (Mole, 1978), dat uit de resultatet! 

wel degelijk een afhankelijkheid voor het relatieve risico van 

waargenomen aantallen tot de groepsgrootte kan worden afgeleid. 

Het onderzoek in Portugal (Da Motta, 1979) heeft betrekking op een 

groep van 2136 patienten waarvan 1241 zijn geanalyseerd. Van deze 

geanalyseerde groep waren tot het begin van 1977 in totaal 955 

patienten overleden. Daarvan overleden in totaal 137 patienten aan een 

maligne tumor, waarvan 5 aan een longtumor. Naast deze patiéntengroep 

werd een controlegroep ter grootte van 924 patienten bestudeerd. Deze 

was geseleeteerd uit een groep van 2086 patienten die met een 

niet-radioactief contrastmiddel waren behandeld. In het begin van 1977 

waren uit deze groep 656 patienten overleden, daarvan waren 15 

patienten overleden aan een maligne tumor, waarvan 1 patient aan een 

longtumor. Op basis van de gegevens voor de Portugese bevolking is het 

verwachte aantal 1,7 gevallen van longtumoren. 

Evenals bij de Deense studie valt ook bij deze studie niet uit te 

sluiten (Da Silva Horta, 1978), dat een aantal tumoren niet primair 

waren. 

De Duitse Thorotrast-studie (Van Kaick, 1984) omvat een groep van 

2135 patienten die uit een totaal van ruim 5000 met Thorotrast 

behandelde patienten werden geseleeteerd. Uit deze groep konden 878 

patienten regelmatig (met twee-jaarlijkse intervallen) nader worden 

onderzocht. Van de overige 1257 patienten kon een eventuele 

doodsoorzaak op andere wijze worden vastgesteld. Van de totale groep 

van 2135 patienten overleden 689 patienten, waarvan 40 aan longkanker. 

In de onderzochte groep van patienten die periodiek onderzocht werd, 

overleden 432 patienten (Van Kaick, 1983) waarvan 13 aan longkanker. 

Naast de Thorotrast-patiénten werden de tumorincidenties van een 

in leeftijd- en sekseverdeling identieke controlegroep van 1828 

patienten bestudeerd. Van de behandelde en de controlegroepen bleken de 

rookgewoonten vrijwel identiek te zljn. Van deze controlegroep konden 

660 patienten regelcatig worden onderzocht en van de overige 1168 

patienten kon een eventuele doodsoorzaak op andere wijze worden 

vastgesteld. Van de totale groep van 1828 patienten overleden 1280 

patienten, waarvan 34 aan longkanker. In de periodiek onderzochte groep 

overleden 122 patienten, waarvan 6 aan longkanker. 
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Uit de resultaten blijkt volgens Van Kaick (Van Kaick, 198^), dat 

ondanks de hoge doses op de longen de longtumorincidentie3 voor 

Thorotrast- en eontrolegroep vrijwel gelijk zijn. 

In de Japanse studie (Mori, 1979) zijn de epidemiologische gegevens 

geanalyseerd van 224 militairen die een angiografisch onderzoek i.v.m. 

oorlogsletsel hadden ondergaan. Van deze groep waren 112 personen nog 

in leven en 103 waren overleden, van 9 gevallen was niets meer na te 

gaan. In deze groep van militairen zijn geen longtumoren waargenomen. 

Als controle werden de incidenties van 1290 oorlogsveteranen en die van 

de Japanse bevolking gekozen. 

Behalve deze epidemiologische studie zijn door Mori e.a. (Mori, 

1983) de resultaten van 193 autopsien (ni. van 164 mannelijke en 29 

vrouwelijke Thorotrast-patienten) vergeleken net de resultaten van een, 

naar leeftijd- en sekseverhouding gelijke. groep van 95.000 autopsie-

gevallen. In de Thorotrast-groep werden bij mannen en vrouwen in 

respectievelijk 2,44 en 0 procent van de autopsiegevallen longtumoren 

gevonden. Bij de eontrolegroep werd daarentegen in respectievelijk 10,7 

en 5,9 procent van de autopsies een longtumor gevonden. 

In de Verenigde Staten is de studie (Janower, 1972/ aan gegevens 

van Thorotrast-patienten zeer beperkt gebleven (ni. tot drie 

ziekenhuizen) en de gepubliceerde resultaten zijn niet bijzonder 

recent. In ae studie van Janower zijn de tumorincidenties vergeleken 

van een groep van 724 met Thorotrast behandelde met die van een groep 

van 315 controlepatiénten die een identiek onderzoek fadden ondergaan 

met een niet-radioactief contrastmiddel. 

Uit de groep Thorotrast-pati'énten waren 466 patienten overleden, 

waarvan 54 aan een maligne tumor. 3 van deze tumoren werden als 

longtumor geclasseerd. V«.n de eontrolegroep waren 151 patienten 

overleden, waarvan 8 aan een maligne tumor. Van deze tuny ren werden er 

2 als longtumor geclasseerd. 

Uit de diverse resultaten blijkt dat in vergelijking met andere 

patienten de longtunorincidentie bij Thorotrast-patienten niet of 

nauwelijks aantoonbaar is verhoogd. Volgens Mole (Mole, 1979) is er 

echter wel degelijk een verhoging van het tumorrisico bij deze 

patienten, maar wordt deze verhoging versluierd door de hoge 

longtumorincidentie als gevolg van het rookgedrag. Volgens Mole bestaat 
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er goede reden om a an te nemen, dat deze patienten een verschillend 

rookgedrag hebben bij vergelijking met hun nationale bevolkingen. 

B.3. Gegevens van overlevenden van Hiroshima en Nagasaki. 

De overlevenden van de atoombommen, die in 1945 op de steden 

Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, zijn reeds sinds de jaren 

vijftig onderwerp van studie. Er zijn derhalve van deze bevolkingen 

relatief veel blootstellings- en tumorinductiegegevens bekend. Uit een 

recente analyse (Kato, 1982) aan de gegevens over de periode van 1950-

1978 blijkt dat het aantal personen in de groep, welke gedurende de 

periode van 1975 tot 1978 aan longtumoren is overledear /ccrk is 

gestegen. Dientengevolge is net absolute risico (zie tabel J5) sterk 

toegenomen. 

Het totale aantal in de volledige observatieperiode (1950-1978) aan 

longkanker overleden personen in Hiroshima en Nagasaki bedraagt 

respectievelijk 353 en 106 personen. Het berekende aantal extra doden 

als gevolg van de blootsteling bedraagt respectievelijk 25»98 en 7»31 

Tabel B5 

Absolute risico (extra overledenen/10 persoonjaren.rad) 

voor longl.'aiiker naar periode, voor de totale groep 

en voor de beide steden. 

stad periode 

1950-54 1955-58 1959-62 1963-66 1967-70 1971-74 1975-78 tot. 

H -0,06 0,58 0,08 0,75 0,93 1,34 3,10 0,83 

N -0,U -0,10 0,72 0,64 -0,23 -0,28 1,93 0,34 

H+N -0,09 0,30 0,35 0,73 0,40 0,53 2,59 0,61 

personen voor de steden Hiroshima en Nagasaki. Voor de berekeningen van 

te verwachten aantallen wordt uit gegaan van de bevolkingsgegevens van 
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Japan. Evenals bij voorgaande studies (UNSCEAR, 1977; BEIR III, 1980) 

mag uorden geconstateerd dat het aantal extra gevallen in Nagasaki laag 

is in vergelijking met het aantal extra gevallen in Hiroshima. Een 

mogelijke verklaring voor dit verschil is het in BEIR III genoemde 

tekort schieten van de registratie in Nagasaki, dan wel deels (Schull, 

1984) een gevolg van het verschil in de gemiddelde leeftijden van de 

beide groepen. In 1976 waren deze gemiddelde leeftijden voor Hiroshima 

en Nagasaki respectievelijk 63 en 58 jaar. Interessant met betrekking 

tot dat aspect zijn de absolute risicogegevens (zie tabel B6) 

gerangschikt naar leeftijd in 1945 en dat van overlijden. 

De indeling naar verschillende dosisgroepen door Kato (Kato, 1982) 

verschilt van vroegere indelingen alleen m.b.t. een wijziging in de 

afrondingen bij de berekening van de individuele doses en een 

verandering van het veronderstelde epi-centrum in Nagasaki. Aangezien 

de resultaten van de nieuwe doses berekeningen, zoals door Loewe 

(Loewe, 1981) voorgesteld, nog niet beschikbaar zijn voor de 

individuele gevallen, konden deze door Kato nog niet worden verwerkt. 

Uit deze nieuwe berekeningen zou volgen (Bartlett, 1982; Kerr, 1982) 

da', in de huidige T65ED-berekeningen de bijdrage in de ontvangen doses 

als gevolg van gammastråling te laag en de bijdrage als gevolg van 

neutronen te hoog is geschat. Als gevolg van deze onzekerheden in de 

grootte van de verschillende bijdragen, dienen de geschatte risico's 

met enig voorbehoud te worden bezien. 

Gegevens over de rookgewoonten zijn slechts bekend voor een deel 

van de tlootgestelde groep. Op basis van cen statistische analyse, 

daarbij gebruik makende van multiplicatieve en additieve modellen voor 

het relatieve ririco. koraen Prentice a.a. (Prentice, 1983) tot de 

conclusie, dat voor longkanker geen duidelijk significant onderscheid 

tussen de beide modellen is te maken. Er lijkt echter uit de analyse 

een geringe voorkeur voor het additief model te komen. 

B.4. Gegevens van bevolkingsgroepen. 

Door geologische omstandigheden kan voor delen van de bevolking in 

bepaalde gebieden (zie tabel B7) de bijdrage van de achtergrond-
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Tabel B6 

Absolute risico van overlijden aan longkanker van overlevenden 

van de A-bom naar leeftijd in 1945 en van overlijden 

naar gegevens van Kato (1982). 

(extra overledenen/10 persoonjaar.rad) 

leeftijd leeftijd op moment van overlijden 

in 1945 < 30 30-39 40-49 50-59 60-69 > 70 

< 10 — -0,01 

10-19 — -0,02 

20-34 

35-49 

> 50 

*«•••«*•••*••*«••«»*§**•§**••*«*•••••«»»•*••«•••«•«••««•}«••••*•••••«« 

stråling aan de gemiddelde doses relatief hoog zijn. Voor een schatting 

van een blootstellingsrisico zijn deze gebieden van interesse, naar 

zoals uit de tabel blijkt zijn de blootgesteide bevolkingsgroepen in 

merendeel klein. Bovendien zijn veelal geen controlegroopen van 

vergelijkbare grocte en levensom3tandigheden beschikbaar. Beden waarom 

statistische analyses dan ook meestal geen uitsluitsel geven over het 

aanwezig zijn van een positief effect. 

Zelfs onderzoeken aan grote groepen, zoals in India aan 70.000 

personen en in de Volksrepubliek China aan 73.000 personen (Luxin, 

1980) geven geen uitsluitsel. 

Behalve analyses aan deze bevolkingsgroepen, die in deze hoge 

gebieden wonen, zijn voor een aantal verspreide bevolkingen analyses 

verricht aan de relatie tussen de natuurlijke achtergrondstraling en de 

kankerincidentiegegevens. 

Op grond van een regressie-analyse aan de gegevens over de achter

grondstraling van de verschillende staten en de gegevens over de 

-0,45 

0,96 7,48 

-0,23 1,73 3,34 

(-0,14) 0,59 1,19 4,72 

— (-0,13) (1,84) 0,29 
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Tabel B7 

Gebieden met een hoog niveau van de achtergrondstraling 

(naar gegevens van Hanson en Komarov, 1983). 

gebied omvang van de gemiddeld jaarlijkse 

bevolkingsgroep geabsorbeerde dosis 

(rT.y) 

Oostenrijk 

Badgastein 6.500 0,7-2,0 

Brazilie 

monaziet gebieden 12.000 5.5 

Volksrepubliek China 

Guandon provincie 7 .000 2,0 

India 

Kerala \< 0.0^0 4,0-5.0 

tumorincider.tie in deze staten kocit Cohen (Cohen, 1980) tot de 

conclusie, dat er voor cie Verenigde Staten een negatieve relatie 

bestaat tussen beide grootheden, zij het met lage waarde voor de 

correlatiecoefficiénti ni. r = 0,39. 

Een analoge studie in Japan door Ujeno (Ujeno, 1983). daarbij 

gebruiktnakende van een drietal dosis-effectmodellen, geeft eveneens 

voor het merendeel der onderzochte tumoren geen positieve relatie 

tussen achtergrondniveau en incidentie. Slechts voor levertumoren zou 

bij mannen een positieve relatie aanwezig zijn, daarentegen wordt voor 

vrouwen geen relatie met het achtergrondniveau gevonoen. 

Uit de gegevens voor Zweden blijkt volgens Edling e.a. (Edling, 

1980) dat een duidelijke positieve relatie bestaat voor een aantal 

tumoren {o.a. longtumoren) en het achtergrondniveau. De negatieve 

relatie, die echter wordt gevonoen voor een aantal andere vormen van 

kanker. waarvan uit de A-bom gegevens een sterke correlatie met 
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stråling bekend ist geven twijfel over de betrouwbaarheid van de 

uitgangsgegevens. Zoal3 uit een vergelijking van de sterftecijfers met 

de landelijke gemiddelden blijkt, wordt in de analyse waarschijnlijk de 

bijdrage van relatief kleine bevolkingsgroepen met een hoog 

achtergrondniveau te zwaar gewogen. Volgens gegevens van de IARC (IARC 

1982) bedragen de leeftijdsgecorrigeerde incidenties voor Zweedse 

mannen en vrouwen respectievelijk 39.5 en 10,6. 

Bij de waarden van de dosis dient voorts bedacht te worden, dat de 

vermelde waarden ijtrekking hebben op de gammabijdrage. Deze bijdrage 

werd voor de verschillende staten afgeleid uit een nationaal 

meetprogramma in 1500 huizen. Als gevolg van inhalatie en depositie van 

radondochters is echter, zoals in hoofdstuk 4 aangegeven, de dosis op 

de longen vele malen groter. De invloed van de achtergrondsstraling op 

de incidentie wordt in overeenkomstige mate gereduceerd. 

In een aantal districten in de Ierse republiek met hoog achter 

grondniveau is door Allwright e.a. (Allwright. 1983) een analyse 

verricht naar een eventuele relatie tussen deze achtergrondstraling en 

de incidentie van alle tumoren in de ICD-klassen tusser ',->'' en 209. De 

groep omvatte ca. 191.000 mannen en 177.000 vrouwen. *Jit metingen in 

145 huizen in de districten bleek dat het gamma-exposietempo 

binnenshuis ligt tussen ca. 40 en 184 nGy per uur, met een gemiddelde 

waarde <ran 88 nGy per uur. 

Ondanks de omvang van de groep en de relatieve hoge achter 

grondniveaus was geen significante relatie tussen de tumorincidentie 

aantoonbaar. 
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J__12_1_pcej. stel ling 

Doel van het project is het opstellen van een radiobiologische risico-analyse voor 
net bestaande tanorinductie risico van de Nederlandse bevolking op basis van de 
geldende woonsituatie. Voorts het geven van een schatting van de risicoverho",ing 
als gevolg van wijzigingen in de stralingst»ygienische aspecten welke samenhangen 
raet wijzigingen in de radioactiviteit van toegepaste bouwmaterialen en van het 
ventilatie veelvoud. 

1.2. Inhoud & werkwiize 

De in de lucht aanwezige aerosolen, met de dar . ian gehechte . adon-dochterproduktan, 
kunnen 2ich op verschillende plaacsen in de luc».^vegen afzetten. De door deze 
dochters uitgezonden stråling zal aanleiding geven tot een lokale afgifte van ener 
gie (dosis). Teneinde tot een zo correct mogelijke schatting van deze i .wendige 
dosis component voor de longen en de adenhalingswegen te konen zal een kritische 
analyse van drie long ._nodellen (ni. het ICRP concept, ^et ;acobi-Eisfeldraodei en 
het James-Birchall model) worden verricht. 
Met behulp van het uit deze analyse volgende model en op basis van radon concen-
traties in woon- en leefruinten zoals uit andere SAVORA deelprojecten volgen, 
zal de verdeling van de longequivalente dosis voor de Nederlandse bevolking worden 
berekend. 
Naast de inwendige dosisconnonent (als gevolg van opname van radioactieve stoffen) 
staat de bevolking bloot aan uitwendige stråling (gannastralen) welke wordt uitge
zonden door de .atuurlijke radioactieve stoffen die in ons nilieu aanwezig zijn. 
Op basis van de concentraties K40, Th232, U23fl en dochter produkten, zoals uit 
andere SAWORA projecten volgen, zal een schatting van de geniddelde totale lichaans 
dosis voor de Nederlandse bevolking worden geraaakt. 

Op basis van deze gegevens en aan de hand ^an epidemiologische gegevens zoals van 
uraniumraijnwerkers en thorotrastpati'énten zal een schatting van de tumor risico's 
voor de inwendige- en de uitwendige dosiscomponent worden opgesteld. 
Voor het longtumor risico zal een schatting gemaakc worden voor het risico van 
radon, alleen en voor het risico van radon in combinatie met roken, op basis van 
gegeyens voor de cocarcinogene werking van roken en radon inhalatie. 
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2;3^_Tijdsplanning 

Medio 1982 zal een aanvang worden gernaakt met het eerste deel ( de analyse van de 
longnodellen). Opzet voor rekennodellen van uitwendige- en inwendige dosiscomponent 
zal plaats vinden in 1983. De eindrapportage zal plaats vinden medio 1984. Op basis 
van deze tijdsplanning koTnt de schatting tijdig beschikbaar voor de eind evaluatie en 
rapportage, zoals voorzien in SA''ORA-project G, jobnr. 13.1.1. 

Docunenten 

Sources and effects of ionizing radiation (United Nations, Vew York 1977). 
Recommendations of the Internationa] Conmision on Radiological Protection (ICRP, 
Oxford, 1977). 
Biological effects of inhaled Radionuclides (ICF.P, Oxford 1979). 
Limits for inhalation of radon daughters by workers (ICRP, Oxford, 1981). 

3. .sen 

I ' l l Externe^einen 

De analyse voor de schatting van het tunor risico zal zich richten op het risico van 
lage dosis exfrne stråling en lage radonconcentraties, zoals te verwachten zsl zijn 
uit andere deelstudies van het SA!'ORA project, 

3.2. Gebruikseisen 

lesultaten van het project moeten gebruikt kunnen worden voor een risico schatting 
van de Nederlandse bevolking bij blootstelling aan het huidige dosisniveau van na-
tuurlijke stråling, alsnede voor de schatting van de risico verhoging bij toepassing 
van bouwnaterialen rr.et een hogere concentratie radioactieve elementen, dan vel als 
g volg van verlaging ventilatie veelvouden. Zowel de hogere concentratie als de vor-
laging van ventilatie zal ni. kunnen leiden tot een verhoging van de radon concen
tratie in de lucht. 

3_13_L_BeDe rki ngen 

Aard van net ondtizoek 'irengt mede dat de schatting van genoende risico's voor de 
bevolking slechts met j_ .ibruikelijke onzekerheden gegever kunnen worden. 
Betekeningen van de dosisconponenten (met spreiding) voor de Nedcrlandse bevolking 
zullen slechts kunnen plaats vinden, indien de toegezegde gegevens uit andere SAVORA 
deelprojecten beschikbaar komen. 
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aan beschikbare gegevens van bevolkingsrisico als gevol 
et buitenland alsraede via publicatie in de open literatu 

Per kwartaal zal over de voortgang van het project in 20-voud aan SEOP worden gerap-

porteerd. 
Rapportage van de resultaten regelnatig in 20-voud aan BEOP. 
Verslaggeving van de e.indresul taten zal gericht op de gebruiker geschieden. 
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