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VOORWOORD 

Dit blad behandelt de regelgeving met betrekking tot het medisch toezicht op personen, 

die in de uitoefening van hun werkzaamheden aan bepaalde hoeveelheden ioniserende 

straling kunnen worden blootgesteld. Het medisch toezicht vormt slechts een klein 

bestanddeel van de gehele regelgeving ten aanzien van de stralingshygiëne. Deze 

regelgeving is vastgelegd in het Besluit slralenbescherming, dat is gebaseerd op de 

Kernenergiewet. In dit blad zijn de delen, die zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen 

en die derhalve wettelijk afdwingbaar zijn, met een * gemerkt. 

Dit biad richt zich in het bijzonder op bedrijfsartsen die zijn belast met het medisch 

toezicht op personen die in de uitoefening van hun werkzaamheden aan ioniserende 

straling kunnen worden blootgesteld. Het blad beoogt daarnaast ook vergunninghouders 

en werknemers te informeren over hun rechten en plichten met betrekking tot het 

medisch toezicht bij het werken met ioniserende straling. 

Suggesties betreffende verbeteringen van en/of aanvullingen op deze publikalic kunnen, 

binnen een termijn van 1 jaar, worden ingediend bij het Directoraat-Generaal van de 

Arbeid, Postbus 69, 2270 MA Voorburg. Het ligt in de bedoeling dit concept-publika-

tieblad daarna om te werken tot een P-blad. 
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1. INLEIDING 

1.1 NIEUWE REGELGEVING 

1 april 1987 is het Besluit stralenbescbenning Kernenergiewet in werking getreden. 

De aanleiding tot deze herziening van de regelgeving was een Richtlijn van de Raad 

van de Europese Gemeenschappen. Deze richtlijn wijzigt de basisnormen voor de 

bescherming van de gezondheid van de bevolking en van de werkers tegen de aan 

ioniserende straling verbonden gevaren (80/836 Euratom, Pb EG L246). 

1.2 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN MEDISCH TOEZICHT 

In vergelijking tot het Radioactieve stoffenbesluit Kernenergiewet en het Toestellen-

besluit Kernenergiewet, die met de inwerkingtreding van het Besluit stralenbescher-

ming zijn komen te vervallen, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Met betrekking 

toi het medisch toezicht zijn de belangrijkste daarvan: 

- alleen voor categorie A-werkers moet het medisch toezicht worden uitgeoefend door 

een erkende stralingsarts; 

- de vergunninghouder is verplicht op verzoek aan de betrokkene inzicht te geven 

in de ontvangen dosisequivalenten; 

• de limiet voor het dosisequivalent voor de ooglens is bepaald op 150 millisievert 

per jaar. 

\3 DOELGROEP REGELGEVING 

In dit blad wordt de regelgeving met betrekking tot het medisch toezicht uitgebreid 

toegelicht; daarbij ligt het accent op voorschriften, die betrekking hebben op beroeps

matige blootstelling aan ioniserende straling. De regelgeving heeft betrekking op alle 

personen, die in verband met de uitoefening van hun werkzaamheden en tijdens een 

opleiding of studie aan ioniserende straling kunnen worden blootgesteld. Er wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen het uitvoeren van de werkzaamheden in loondienstver-

band, als zelfstandige of als student of stagiaire. 

In het Besluit stralenbescherming worden ook regels gegeven die beogen de volksge

zondheid en het milieu te beschermen en dus betrekking hebben op de gehele Neder

landse bevolking. 
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1.4 TOELICHTING OP DE INHOUD 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een aantal begrippen gedefinieerd. Hierbij is 

niet gestreefd naar volledigheid. De bedoeling is een aantal handvatten te bieden 

waarmee het voor een niet-stralingsdeskundige mogelijk is met stralingsdeskundigen 

te communiceren. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het verschijnsel ioniserende 

straling. Besproken worden achtereenvolgens de fysische eigenschappen, de gevaren 

voor de gezondheid en de toepassingen in de industrie en gezondheidsdienstverlening. 

In hoofdstuk 4 wordt een aanvang gemaakt met de bespreking van de regelgeving 

met betrekking tot het medisch toezicht. Nadat de algemene uitgangspunten van het 

stralingshygiënisch beleid zijn toegelicht passeren de twee bestuursinstrumenten, die 

de overheid in deze tot haar beschikking heeft, kort de revue: het vergunningenstelsel 

en de stralingshygiënische normen. In de hoofdstukken 5 en 6 worden de twee onder

delen uit de stralingshygiëne besproken, waarbij de bedrijfsarts betrokken is: de 

categorie-indeling en het medisch toezicht, la een poging het gebeel van voorschrif

ten, normen en verplichtingen op een overzichtelijke manier te presenteren wordt 

in hoofdstuk 7 de situatie in een voor!>ee!d-bedrijf geschetst: BELKA BV. 
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2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

In dit hoofdstuk wordt een aantal definities gegeven. Deze kunnen als hulpmiddel 

dienen in de kontakten met deskundigen over de fysische eigenschappen van 

ioniserende straling en eventueel te treffen stralingshygiënische maatregeien. 

2.1 IONISERENDE STRALING 

Onder ioniserende straling wordt verstaan het verschijnsel, waarbij - onder invloed 

van elektromagnetische krachten - een zodanige hoeveelheid energie wordt getranspor

teerd, dat deze in staal is een electron uit het atoom vrij te maken. Het atoom 

krijgt daardoor een lading en wordt ion genoemd. Onder invloed van dit proces van 

ionisatie veranderen de chemische eigenschappen van de bestraalde stof. 

2.2 RADIOACnvrrEIT 

Dit is het verschijnsel, waarbij een atoomkern spontaan een hoeveelheid energie 

uitzendt in de vorm van alfa, bèta, gar.ima of andersoortige straling. Het verval van 

een radioactief materiaal is een statistisch proces. De fractie atoomkernen, dal in 

een bepaalde 'ijdsinte.val vervalt, is karakteristiek voor het radionuklide. 

2.2.1 Bccquercl 

De aktiviteit worrif uitgedrukt in becqucrcl (Bq): 

1 Bccquerel is gelijk aan 1 desintegratie per seconde. 

De tijd nodig voor het verval tot de helft van het aantal aktievc kernen op het 

tijdstip t = 0, wordt de halveringstijd genoemd. 

De intensiteit van de straling, die door een radioactieve bron wordt uitgezonden, 

neemt af naarmate de afstand tot de bron toeneemt (omgekeerde kwadratenwet). 

2.3 GEABSORBEERDE DOSIS 

De geabsorbeerde dosis D is de energie, welke in het bestraalde materiaal per massa-

eenheid ter plekke wordt opgenomen. 
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2.3.1 Gray 

De geabsorbeerde dosis wordt uitgedrukt in gray (Gy): 

1 Gray is gelijk aan 1 Joule per kilogram. 

2.4 DOSIS-EQUIVALENT 

Het dosis-equivalent H is gedefinieerd als het produkt van de geabsorbeerde dosis 

(D), de kwaliteitsfaktor (Q) en alle andere modificerende faktoren (N): H = D.Q.N. 

De kwaliteitsfaktor Q is een maat voor de biologische werkzaamheid bij lage doses. 

In onderstaand overzicht is voor een aantal stralingssoorten de Q-waarde gegeven. 

De kwaliteitsfaktoren zijn uitsluitend bedoeld voor stralingsbeschermingsdoeleinden. 

De waarde van N is in de praktijk van de stralingshygiëne meestal gelijk te stellen 

aan 1. De waarde van de faktoren Q en N wordt onder invloed van nieuwe kennis 

uit experimenteel onderzoek en nieuwe risicoschattingen voortdurend aangepast. 

Overzicht kwaliteitsfaktoren 

.Stralingssoort Q-waarde 

Röntgenstraling 1 

Gammastraling 1 

Elektronen en positronen 1 

Protonen 10 

Alfadeeltjes 20 

Zware terugstootkernen 20 

2.4.1 Sievcrt 

Het dosis-equivalent wordt uitgedrukt in sievcrt (Sv): 

1 Sievert is gelijk aan 1 Joule per kilogram. 
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2.5 EFFECTIEF DOSIS-EQUIVALENT 

Het effektief dosis-equivalent H „ is een rekengrootheid ten behoeve van risico

schattingen bij partiële blootstelling van het lichaam. Het is gedefinieerd als de 

gewogen som van de gemiddelde dosis-equivalentwaarden voor de bestraalde rele

vante organen. Hierbij worden orgaan-specifieke weegfaktoren gehanteerd (ICRP 26, 

1977). Het effectief dosisequivalent wordt eveneens in sievert (Sv) uitgedrukt; meestal 

in millisievert (mSv). 
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3. IONISERENDE STRALING 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt het agens 'ioniserende straling' beschreven naar fysische 

eigenschappen. 

Vervolgens worden de effekten van ioniserende straling op de gezondheid van de mens 

besproken. 

Een bespreking van de industriële toepassingen van ioniserende straling biedt tegelij

kertijd een blik op de mogelijke risicopopulaties voor beroepsmatige blootstelling aan 

ioniserende straling. 

Tot slot van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de risicogetallen bij blootstel

ling aan ioniserende straling. Deze vormen één van de fundamenten van het stralings-

hygiènisch beleid. 

3.2 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN IONISERENDE STRALING 

Ioniserende straling kan worden beschreven in termen van een golfbeweging (fotonen: 

golflengte kleiner dan 200 nm) of in termen van deeltjes (elektronen; positronen; 

neutronen; alfadeeltjes). 

Er bestaan verschillende soorten ioniserendt straling; deze verschillen onderling onder 

andere in: 

- wijze van ontstaan; 

- doordringend vermogen; 

- energie-afgiftepatroon. 

Onderscheiden worden de volgende soorten straling. 

3.2.1 Alfa-straling 

Dit zijn positief geladen Helium kernen, die in lucht een geringe doordringingsdiepte 

hebben. Dat betekent, dat er op geringe afstand van een alfa-bron al geen aktiviteit 

meer gemeten kan worden. Alfa-deeltjes in het lichaam geven veel energie af per 

lengte-eenheid. Bij inwendige besmetting kan alfa-straling veel schade aanrichten. 

3.2.2 Bèta-straling 

De doordringingsdiepte in lucht is voor de negatief geladen bèta-deeltjes groter dan 

voor alfa-deeltjes. Bèta-straling uitzendende bronnen moeten dan ook goed afgeschermd 
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worden. De afgegeven hoeveelheid energie per lengte eenheid is hoog, maar minder 

dan voor alfa-straling. 

3.2.3 Gamma-straling 

Gamma-straling heeft geen e'sctrische lading. Gamma-straling heeft een grote doordrin-

gingsdiepte en gaat dus bijna overal doorheen. De afgegeven hoeveelheid energie per 

eenheid van lengte is echter gering. Afschermen is een ingewikkelde aangelegenheid. 

3.2.4 Röntgenstraling 

Röntgenstraling komt qua fysische eigenschappen overeen met gamma-straling. Het 

belangrijkste verschil is gelegen in de wijze van ontstaan. Röntgenstraling wordt in 

een röntgenbuis opgewekt. De eigenschappen kunnen worden bepaald door de wijze 

van instellen van het rónlgenapparaat. Als het apparaat is uitgeschakeld, komt er 

geen straling vrij. 

Het voert in het kader van deze publikatte te ver uitgebreid op de fysische eigen

schappen van de verschillende soorten straling in te gaan. Daarvoor mogen wij ver

wijzen naar de literatuur (zie hoofdstuk 8). 

3.3 EFFECTEN OP DE GEZONDHEID 

3.3.1 Inleiding 

Ioniserende straling kan op de volgende manieren inwerken op het lichaam: 

- door bestraling vanuit een zich buiten het lichaam bevindende bron (röntgentoestel; 

radioactieve bron en -stof); 

- door uitwendige besmetting op huid of kleding (radioactieve stof, vloeistof of nevel); 

- via inwendige besmetting door inademing, inslikken of door wondbesmetting. 

Ioniserende straling kan door het veroorzaken van ionisaties op diverse niveau's in 

het menselijk organisme (chromosomaal, moleculair, subcellulair, weefsel en orgaan 

niveau) afwijkingen teweeg brengen. De aard en de mate van biologische schade, die 

zich na blootstelling aan ioniserende straling kan openbaren, hangt af van een groot 

aantal faktoren, zoals: 

- het energie-afgiftepatroon van de straling in weefsel; 

• de hoeveelheid geabsorbeerde dosis; 

- de gevoeligheid en fysiologische conditie van het weefsel, waarin de energie-
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absorptie plaatsvindt; 

- de relatieve hoeveelheid cellen en/of weefsel die aan straling wordt blootgesteld; 

- de verdeling van de dosis in de tijd (dosistempo). 

De biologische effekten van ioniserende straling zijn te verdelen in: 

- genetische effekten; 

- somatische effekten. 

3.3.2 Genetische effekten 

Onder invloed van ioniserende straling op de geslachtscellen ontstaat schade aan het 

erfelijk materiaal. Dit kan leiden tot schade aan de gezondheid in het nageslacht. 

De sperma-kiemcellen (stamcel-speraatogonia) bij de man zijn veel gevoeliger dan 

de rustende ei-kiemcellen (oöcyteu) bij de vrouw. De schade in de geslachtscellen 

bestaat vooral uit (foutief herstaw.'s) breuken in de dragers van de erfelijke informatie 

die kunnen leiden tot chromosooti translocaties. 

3.3.3 Somatische effekten 

Somatische effekten berusten voornamelijk op funktieverlies door celdood, op vaatafwij

kingen en op de ontwikkeling van tumoren. 

Somatische effekten kunnen als volgt worden onderverdeeld. 

3.3.3.1 Acute somatische effekten 

Acute somatische effekten zijn de afwijkingen aan organen en weefsels, die binnen 

enkele uren tot maanden na het oplopen van de dosis tot uitdrukking komen, zoals: 

- roodheid van de huid; 

- lenstroebeling (cataract); 

- beenmerg-, darm* of centrale zenuwstelseUtralingssyndroom. 

De ernst van het acute effekt is afhankelijk van de hoogte van de geabsorbeerde dosis: 

beneden een bepaalde drempelwaarde treedt geen effekt op. Bij het overschrijden 

van de drempelwaarde tresdt het effekt altijd op. Daarom worden acute somatische 

effekten ook wel aangeduid met de term niet-stochastische effekten. 
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3.3.3.2 Late somatische effckten 

Late somatische effekten van blootstelling aan ioniserende straling zijn: 

- leucaemie en andere vormen van kanker; 

- verminderde vruchtbaarheid; 

- verminderde weerstand tegen infekties; 

- aspecifieke levensduurverkorting. 

Deze effekten openbaren zich pas na het verstrijken van een latente periode van 2 

tot meer dan 25 jaar. Er wordt voor late somatische effekten geen drempelwaarde 

voor de dosis aangenomen. De ernst van het effekt is onafhankelijk van de geabsor

beerde dosis. De kans op het optreden van een schadelijk effekt neemt echter wel 

toe met de hoeveelheid geabsorbeerde dosis. Late somatische effekten worden daarom 

wel aangeduid met de term stochastische effekten. De dosis-effekt relatie wordt 

voor lage doses (<0,5 Gy) geacht lineair te verlopen. Resultaten van experimenteel 

onderzoek wijzen op een lineair-kwadratisch verband tussen dosis en stochastisch 

effekt bij het ontvangen van hoge doses (>2 Gy) ioniserende straling. 

3.4 TOEPASSINGEN VAN IONISERENDE STRALING 

Radioactieve bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen worden in veel 

arbeidssituaties toegepast. Er wordt hier volstaan met een niet volledige opsomming 

van situaties, waarbij blootstelling aan ioniserende straling in grotere of kleinere 

mate van waarschijnlijkheid kan plaatsvinden. 

3.4.1 Radiodiagnostiek 

In ziekenhuizen, bij tandartsen en dierenartsen worden opnamen gemaakt ten behoeve 

van de diagnostiek. 

3.4.2 Radiotherapie 

Het bestralen van patiënten met verschillende soorten ioniserende straling is in veel 

vaak wat grotere ziekenhuizen dagelijkse praktijk. Meer dan de helft van de personen, 

die in hun werk aan straling kunnen worden blootgesteld, is werkzaam in de gezond

heidszorg. 
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3.4.3 Nucleaire geneeskunde 

Een stormachtige ontwikkeling maakt de discipline nucleaire geneeskunde door, alwaar 

nogal grote hoeveelheden radioactieve stoffen en bronnen in uiteenlopende verschij

ningsvormen worden gebruikt. Er wordt zowel aan diagnostiek als aan therapie gedaan. 

3.4.4 Kernenergie 

Op twee plaatsen in Nederland wordt energie opgewekt door middel van kernsplitsing. 

Daarbij wordt gewerkt met grote hoeveelheden radioactief materiaal en afval gewerkt. 

Werknemers van de centrales, maar ook veel ingehuurde werknemers, verkeren daarbij 

in een situatie dat de kans op blootstelling aan ioniserende straling aanzienlijk is. 

3.4.5 Industriële produkten 

Ioniserende straling uitzendende stoffen worden gebruikt in bijvoorbeeld lasstaven, 

lampstarters, rookdetectoren, elektronenbuizen, gasontladingslamper, enz. 

Blootstelling aan ioniserende straling kan plaatsvinden bij: 

- de vervaardiging van deze produkten; 

- onoordeelkundig gebruik; 

- onderhouds- en sloopwerkzaamheden. 

3.4.6 Meet-, regel- en detectietechnicken 

Deze toepassingen zijn gebaseerd op de natuurkundige verschijnselen van absorptie, 

terugkaatsing en verstrooiing van straling. Met een radioactieve bron en een detector 

kan informatie worden verkregen over materiaal dat zich tussen de bron en de detector 

bevindt (rookdetectie). Ook kan met een radioactief-gelabelde stof (tracer) de 

voortgang in een chemisch proces worden bewaakt (concentratiemeting; slijtage-

onderzoek). 

3.4.7 Industriële doorstraling 

Als controle op veiligheid en duurzaamheid van zwaar belaste en kritische constructies 

vindt industriële doorstraling plaats tegen de achtergrond van een fotografische film. 
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Sterilisatie 

Doorstraling van produkten en materialen met hoog-energetische straling om micro-

organismen te vernietigen (sterilisatie van groenten, vlees, medische apparaten, enz). 

OMVANG RISICO-POPULATIE 

Er bestaat in Nederland - dankzij de persoonsdosimetrie - redelijk inzicht in de door 

werknemers opgelopen dosis-equivalenten. Met behulp van dosimeters wordt de stralen-

belasting continu bewaakt. 

Vooruitlopend op een nadere bespreking van de wettelijk voorgeschreven persoons

dosimetrie en dosislimieten voor personen, die in de uitvoering van hun werkzaamheden 

aa ioniserende straling kunnen worden blootgesteld (zie hoofdstuk 4), kan worden 

vermeld, dat er in 1986 ongeveer 29.000 geregistreerde badge-dragers waren. 

Hiervan ontvingen ongeveer: 

- 3.000 personen een dosis-equivalent van tussen de 15 en 50 mSv per jaar (categorie 

A-werkers); 

- 26.000 personen een dosis-equivalent van tussen de 5 en 15 mSv per jaar (categorie 

B-werkers). 

Risicogclallcn 

Met betrekking tot de genetische en late somatische (stochastische) effektcn zijn de 

blootstellingslimieten de uitdrukking van een acceptabel geacht risico op hel vóórkomen 

van gezondheidseffekten ten gevolge van het toepassen van en werken met ioniserende 

straling. Het stralingshygiënisch beleid is erop gericht het optreden van acute effekten 

uit te sluiten. 

Het risicogetal voor stochastische effekten, zoals gehanteerd door de ICRP (Interna-
.4 

tional Commission on Radiological Protection, 1977), bedraagt 165 x 10 per Sv 

per jaar. Dit risicogetal is overgenomen als grondslag voor de Nederlandse bloot-
.4 

stellingsnormen. De 165 x 10 bestaat uit een risico op een somatisch effekt (125 x 
-4 -4 

10 ) en een risicogetal voor genetische effekten (40 x 10 ). 

Dit betekent dat - bij wijze van voorbeeld - in een populatie van 10.C0C mensen, die 

een kollektief dosisequivalent (de som van de individuele dosisequivalcnten) van 4(H) 

manSv in één jaar heeft ontvangen, er 5 mensen zullen sterven aan een door ionise

rende straling geïnduceerde kanker. Daarnaast zullen er in de eerste twee volgende 
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generaties 1 a 2 kinderen worden geboren met een genetische afwijking tengevolge 

van dit ontvangen dosis-equivalent. 

3.5.2 Sterfte door ioniserende straling 

Uitgaande van de risicogetallen van de ICRP betekenen de in Nederland gehanteerde 

dosislimieten, dat het op dit moment in Nederland maatschappelijk wordt aanvaard 

dat er per jaar minimaal 2 en maximaal 7 mensen uit de populatie radiologisch werkers 

aan een kanker zouden kunnen overlijden ten gevolge van beroepsmatige blootstelling 

aan ioniserende straling. Uitgedrukt per 100.000 beroepsmatig blootgestelde werknemers 

komt dit neer op een mogelijke sterfte van 6 tot 20 mensen per jaar. Onder invloed 

van de huidige praktijk van stralingsbescherming bedraagt het individueel ontvangen 

effektief dosis-equivalent echter in de meeste gevallen een faktor tien minder dan 

de wettelijk toegestane dosislimieten. 

3.5.3 Risicovergelijking 

Teneinde dit cijfer te kunnen interpreteren zal men het willen vergelijken roet risico's 

verbonden aan beroepsmatige blootstelling aan anderssoortige schadelijke agentia. De 

gegevens hieromtrent ontbreken echter vanwege de gebrekkige registratie van beroeps

ziekten en beroepsmatige blootstelling aan schadelijke agentia. Bovendien is het 

toekennen van een betekenis aan een dergelijke interpretatie problematisch. Eigenlijk 

moet de situatie, waarin gewerkt wordt met ioniserende straling, vergeleken worden 

met de situatie, waarin van een alternatief voor het gebruik van ioniserende straling 

sprake is. In die situaties, waarin een dergelijk alternatief niet aanwezig is, kan ook 

niet van risicovergelijking worden gesproken. 

Wordt het extra risico op sterfte door beroepsmatige blootstelling aan ioniserende 

straling vergeleken met de sterfte ten gevolge van de natuurlijke straling, dan blijkt 

de toepassing van ioniserende straling een extra sterfte te geven van 1%; 2 a 7 

sterfgevallen per jaar in de rwicopopulatie van beroepsmatig blootgestelden, tegen 

400 a 500 in de totale bevolking (ten gevolge van de natuurlijke stralingsdosis van 

2 mSv per jaar). Geschat wordt, dat door beroepsmatige blootstelling aan carcinogene 

stoffen een extra sterfte van 5% per jaar optreedt in de populatie blootgestelden. 

In hoofdstuk 4 worden de contouren geschetst van de regelgeving gericht op een zo 

gering mogelijke beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling. 
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REGELGEVING MET BETREKKING TOT HET TOEPASSEN VAN EN WERKEN 

MET IONISERENDE STRALING 

INLEIDING 

Al sinds het eind van de jaren vijftig beuaan er wettelijke voorschriften met betrek

king tot het werken met ioniserende straling en radioactieve stoffen. Het Veiligheids-

besluit ioniserende straling (Stb. 1957, 587), dat op de Veiligheidswet 1934 is geba

seerd, trad 1 februari 1958 in werking. Daarop volgden regelingen in hef kader van 

de Hinderwet en de Warenwet. 

Per 1 april 1987 is het Besluit stralenbcscbenning Kernenergiewet (Stb. 465, 1986) 

in werking getreden. Dit besluit treedt in de plaats van het Radioactieve stoffen-

besluit Kernenergiewet (Stb. 1981, 564) en het Toestellenbesluit Kernenergiewet 

(Stb. 1981, 565). Deze wijziging was noodzakelijk door een Richtlijn van de Raad 

van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980 houdende wijziging van de richtlij

nen tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de bevolking en 

van de werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (80/836 Euratom, 

Pb EG L246). 

In i'it blad wordt een toelichting gegeven op wijziging in de regelgeving met betrek

king tot het medisch toezicht op personen, die bij de uitoefening van hun werkzaam

heden aan ioniserende straling kunnen worden blootgesteld, zoals geregeld in de 

artt. 31 t/m 37. 

DE UITGANGSPUNTEN VAN HET BESLUIT STRALENBESCHERMING 

De bescherming van mens, dier, plant en goed tegen de gevaren van ioniserende 

straling vereist een continue aandacht van alle betrokkenen. De overheid reguleert 

het gebruik van ioniserende straling via het vergunningenstelsel, zoals in 4.3 wordt 

uiteengezet. Daarnaast geeft zij de kaders aan waarbinnen het stralingshygiënisch 

beleid moet blijven om de gevolgen van blootstelling aan ioniserende straling zo 

veel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. Het gaat hierbij om het praktisch hanteer

baar maken van de uitgangspunten voor stralenbescherming. 

In het Besluit stralenbescherming zijn de drie uitgangspunten voor stralenbescher

ming, zoals geformuleerd door de International Commission on Radiological Protection 

(ICRP 26, 1977), overgenomen. Dit internationale adviescollege voor stralingshygiëne 

formuleerde deze uitgangspunten, in volgorde van belangrijkheid, aldus. 



14 

4.2.1 Het rechtvaardigpagspriacipc 

Een bepaalde toepassing van straling is alleen gerechtvaardigd als een nuttig doel 

wordt gediend dat belangrijker wordt geacht dan de er mee samenhangende nadelen. 

Er dient een afweging plaats te vinden van alternatieven, waarbij geen blootstelling 

aan ioniserende straling kan plaatsvinden. 

4.2.2 Het optimalisatie-principe 

Bij alle toepassingen moeten de stralingsdoses die personen ontvangen zo beperkt als 

redelijkerwijs mogelijk worden gehouden. Dit streven wordt aangeduid met de term 

ALARA = As Low As Reasonably Achievable. Daarbij moet een kosten-baten afweging 

worden gemaakt, waarin ook sociale en economische faktoren worden meegewogen. 

4.2.3 De dosislmiictcn 

De doses die door personen worden ontvangen mogen niet hoger zijn dan overecnsteir.t 

met de dosisequivalentlimieten die voor verschillende condities van blootstelling zijn 

vastgesteld. 

4.3 * HET VERGUNNINGENSTELSEL 

Het is in Nederland verboden zonder vergunning bij Algemene Maatregel van Bestuur 

aan te wijzen radioactieve stoffen te bereiden, te vervoeren, voorhanden te hebben, 

toe te passen, binnen het Nederlandse grondgebied te brengen, dan wel zich daarvan 

te ontdoen (art. 29, lid 1 Kernenergiewet). 

Ook ten aanzien van het gebruik van ioniserende straling uitzendende toestellen 

kunnen nadere regels worden gesteld (art. 34 lid 1 Kernenergiewet). 

Artikel 8 Besluit stralenbescherming bevat een verbod op het zonder vergunning 

gebruiken van de volgende ioniserende straling uitzendende toestellen: 

- deeltjesversnellers, zoals neutronengeneratoren, cyclotrons, betatrons en lineaire 

versnellers; 

- toestellen voor röntgenspectrografie en diffractieapparaten; 

- röntgentoestellen met een maximale buisspanning van 100 kilovolt of meer; 

- röntgentoestellen met een maximale buisspanning van minder dan 100 kilovolt voor 

onderwijsdoelcinden of therapeutische doeleinden. 

Vergunningen voor het toepassen van radioactieve stoffen en het gebruik van ionise-
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rende straling uitzendende toestellen worden gezamenlijk verleend door de Ministers 

van: 

- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 

- Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

- Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

Uit het verlenen van een vergunning vloeit voor de vergunninghouder een aantal 

verplichtingen voort, die betrekking hebben op het medisch toezicht, (zie 4.3.1). 

4.3.1 * Verplichtingen vergunmnghouder ten aanzien van het medisch toezicht 

4.3.1.1 Tegengaan van bestraling of besmetting 

Het tegengaan van bestraling of besmetting van personen en het zoveel als redelij

kerwijs mogelijk beperken van de gevolgen van een besmetting (art. 21 Besluit stralen-

bescherming). 

4.3.1.2 Persoonlijke controlemiddelen 

Persoonlijke controlemiddelen ter beschikking stellen aan personen, die in de uit

oefening van hun werkzaamheden door blootstelling aan ioniserende straling een 

(effektief) dosisequivalent van meer dan 5 mSv per jaar kunnen ontvangen, 

(art. 25, lid 1 Besluit stralenbescherming). 

Deze persoonlijke controlemiddelen (badges) moeten betrokken worden bij een door 

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende instelling. De badges, in 

de vorm van fümdosimeters of thermoluminescentiedosimeters (TLD), geven een indruk 

van het door betrokkene ontvangen dosisequivalent. 

4.3.1.3 Inzage persoonlijke dosisgegevens 

Het op verzoek geven van inzage in de persoonlijke dosisgegevens van een aan ionise

rende straling blootgestelde werknemer (art. 25, lid 4 Besluit stralenbescherming). 

4.3.1.4 Jaarlijkse melding aan de Arbeidsinspectie 

In de maand januari moet jaarlijks melding gemaakt worden van alle personen die 

tijdens het werken met radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzendende 

toestellen in bet komende jaar een effektief dosisequivalent van meer dan 5 mSv 
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kunnen ontvangen (art. 73 Besluit straienbescherming). 

Deze melding dient te geschieden bij het districtshoofd van de Arbeidsinspectie van 

het district, waar de (hoofd)vestiging van de vergunninghouder is gevestigd. 

4.3.1.5 Het bijhouden van een op naam gesteld register 

Van personen, die een effektief dosisequivalent kunnen ontvangen van meer dan 

5 mSv per jaar, moet een op naam gesteld register worden bijgehouden door de 

vergunninghouder (art. 73, lid 2). 

Daarin moet worden vermeld: 

- de uitslagen van de persoonsdosimetrie (badges); 

- een schatting van het dosisequivalent, ontvangen als gevolg van inwendige besmet

ting. 

Bij wisseling van werkgever verdient het aanbeveling deze gegevens mee te nemen. 

Het register moet door de (laatste) vergunninghouder 30 jaar worden bewaard na 

beëindiging van de werkzaamheden, waarbij een persoon aan ioniserende straling is 

blootgesteld. 

4.4 STRALINGSHYGIËNE 

4.4.1 Doel van de stralingshygiëne 

Doel van het straiingshygiënUch beleid is het beperken van de biootsteiling aan ionise

rende straling; aangrijpingspunt vormen de arbeidsomstandigheden.. Deze moeten zo 

worden ingericht, dat in ieder geval aan de vergunningsvoorschriften wordt voldaan, 

maar Ook inhoud wordt gegeven aan het ALARA-principe. 

4.4:2 * Dosislimleten 

.4.4:2.1 . Definitie 

Sluitstuk van de stralingshygiëne vormen de dosislimieten. De diskussie over de dosis-

limieten van is een dislussie over de risico's van blootstelling aan ioniserende straling 

voSr hCT individu. De International Commission on Radiological Protection heeft een 

. ' "- ' ' stcBel van. dosislimieten geïntroduceerd (ICRP 26, 1977). Daarbij wordt onder een 

'. dosislimiet verstaan die hoeveelheid ioniserende straling, die: 

- het optreden van acute somatische effekten uitsluit; of 
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- de kans op het ontstaan van kanker of een erfelijk overdraagbare afwijking beperkt 

tot een acceptabel risiconiveau voor het individu (.zie ook 3.5). 

De ICRP maakt voor wat betreft de risicoschatting onderscheid tussen twee verschil

lende groepen blootgestelden, te weten: 

- beroepsmatig blootgestelden; 

- de gehele bevolking. 

Bovendien worden de dosisequivalenten, die zowel beroepsmatig blootgestelden als 

leden van de bevolking oplopen ten gevolge van de natuurlijke achtergrondstraling 

en de stralingsbelasting ten gevolge van het medisch handelen (totaal ongeveer 

2 mSv per jaar) buiten de definitie van de dosislimieten gelaten. 

De ICRP hanteert bij het schatten van de risico's en het afleiden van de dosislimieten 

een model van de mens, dat is overgenomen in de Nederlandse regelgeving. 

Nieuwe dosislimieten 

Met ingang van 1 april 1987 geldt krachtens artikel 31, lid 3 van het Besluit stralen-

Kscherming dat diegene, die radioactieve stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, 

verplicht is er voor zorg te dragen, dat voor personen die beroepshalve werkzaam

heden verrichten met radioactieve stoffen of met een toestel, ten gevolge van hun 

aanwezigheid op het perceel waar de stoffen worden aangewend of het toestel wordt 

gebruikt, het ontvangen dosisequivalent de volgende waarden niet overschrijdt: 

- 50 mSv in een jaar bij blootstelling van het gehele lichaam; 

- 150 mSv in een jaar bij blootstelling van de ooglens; 

- 500 mSv in een jaar bij blootstelling van de huid, handen, onderarmen, voeten en 

enkels. 

Bovendien is nog bepaald dat het ontvangen effektief dosisequivalent bij bestraling 

of besmetting van een gedeelte van het lichaam de 50 mSv per jaar niet mag over

schrijden. Ook mag geen enkel orgaan of lichaamsdeel per jaar meer dan een gemiddeld 

dosisequivalent van 500 mSv (voor de ooglens: 150 mSv) ontvangen (art. 31, lid 4 

Besluit stralenbescherming). 

Niet-beroepsmatig blootgestelden 

De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat andere personen, dan diegenen 

die in verband met het verrichten van werkzaamheden een dosis ioniserende straling 

kunnen ontvagen niet meer dan eentiende (1/10) van de in 4.4.2.2 genoemde waarden 
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voor de (effektieve) dosisequivalenten kunnen ontvangen (art. 31, lid 1 en 2 Besluit 

stralenbescherming). Hierbij moet gedacht worden aan personen, die op het perceel 

aanwezig zijn, maar zelf niet ais beroepsmatig blootgestelde kunnen worden aangemerkt. 

4.4.3 * Vrouwen en jeugdigen 

Met betrekking tot vrouwen en jeugdigen gelden nog een aantal bijzondere bepalin

gen omtrent de dosislimieten. 

4.4.3.1 Vrouwen in de reproductieve leeftijd 

Een vrouw die kinderen kan voortbrengen, mag geen werkzaamheden verrichten waarbij 

zij in ee.- periode van 13 opeenvolgende weken een dosisequivalent in de buik kan 

oplopen van meer dan 13 mSv (art. 32, lid 1 Besluit stralenbescherming). 

4.4.3.2 Zwangere vrouwen 

Een zwangere vrouw mag alleen werkzaamheden verrichten, waarbij het ongeboren 

kind in de periode tussen de aangifte van de zwangerschap en het tijdstip van de 

bevalling een zo laag als redelijkerwijs mogelijk dosisequivalent ontvangt en in geen 

geval een dosisequivalent kan ontvangen van meer dan 5 mSv (art. 32, lid 2 Besluit 

stralenbescherming). 

4.4.3.3 Jeugdigen 

Voor jeugdigen (beneden de leeftijd van 18 jaar) en voor personen, die tijdens hun 

opleiding kunnen worden blootgesteld aan ioniserende straling, gelden afwijkende 

dosislimieten (art. 33 Besluit stralenbescherming). 

Bij het aanwenden van geld en maatregelen voor het bewerkstelligen van zo veilig 

mogelijke omstandigheden voor het werken met ioniserende straling, gaat het erom 

de meest risicovolle blootstellingssituaties te kennen. Daartoe is een categorie

indeling voor het werken met ioniserende straling en radioactieve stoffen ontwikkeld. 

Het medisch toezicht is op deze categorie-indeling toegespitst. Ia de volgende hoofd

stukken zal achtereenvolgens de categorie-indeling en het medisch toezicht besproken 

worden. 



19 

CATEGORIE-INDELING 

INLEIDING 

De categorie-indeling heeft betrekking op het inschatten van de ma" van blootstel

ling aan ioniserende straling per jaar in de uitoefening van de werkzaamheden. Door 

een indruk te krijgen van de stralingsbelasting, die het uitvoeren van bepaalde werk

zaamheden met zich kan brengen voor de werker en voor personen in c'.e nabijheid 

van de werker, kunnen: 

- voorzieningen worden getroffen om het dosisequivalent omlaag te brengen (stralings-

hygiënisch toezicht); 

- maatregeien worden genomen om ervoor te waken dat het ontvangen dosisequivalent 

niet tot onacceptabele gezondheidsschade leidt (medisch toezicht). 

Om praktische redenen is ervoor gekozen de categorie-indeling af te stemmen op 

personen die ioniserende straling en/of radioactieve stoffen vallen. Er zij echter met 

nadruk op gewezen, dat de categorie-indeling niet een kenmerk is van de werker, maar 

plaatsvindt op grond van een inventarisatie van de stralingsbelasting, die een werker 

in zijn taakuitoefening zou kunnen ontmoeten. De categorie-indeling heeft echter 

wel konsekwenties voor de werker, met name wat betreft het medisch toezicht waaraan 

hij/zij zich zal moeten onderwerpen. Het medisch toezicht wordt behandeld in hoofd

stuk 6. 

In het Besluit stralenbescherming wordt de categorie-indeling gedefinieerd in 

art. 1, lid lf en lg. 

CATEGORIE A 

In categorie A worden personen ingedeeld, die bij het verrichten van werkzaamhe

den meer dan drietiende (3/10) van de dosislimieten kunnen ontvangen. Dit betekent 

dat een persoon in categorie A wordt ingedeeld indien hij/zij: 

- bij bestraling van het hele lichaam een dosisequivalent tussen de 15 en 50 mSv 

per jaar kan ontvangen; 

- bij plaatselijke bestraling of besmetting een dosisequivalent kan ontvangen tussen 

de 150 en 500 mSv per jaar (voor de ooglens: 45-150 mSv per jaar). 
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CATEGORIE B 

Personen, die bij het verrichten van werkzaamheden tussen eentiende (1/10) en 

drictiende (3/10) van de dosislimieten kunnen ontvangen, worden in categorie B 

ingedeeld. Dit betekent dat indien: 

- bij bestraling van het hele lichaam een dosisequivalent van meer dan 5 mSv en 

minder dan 15 mSv per jaar en; 

- bij bestraling of besmetting van enig orgaan een dosisequivalent tussen de 50 en 

150 mSv per jaar (voor de ooglens: 15-45 mSv per jaar) kan worden ontvangen de 

persoenen in kwestie In categorie B moet worden ingedeeld. 

Het beleid van de overheid is erop gericht categorie A zo klein mogelijk te houden. 

SAMENWERKING ERKENDE ARTS EN STRALINGSDESKUNDIGE 

Het trekken van duidelijke grenzen tussen A-categorie, B-categorie en geen categorie 

is een moeilijke zaak. Het gaat immers om het inschatten van kansen op het ontvangen 

van een dosisequivalent door inwendige besmetting of uitwendige besmetting en 

bestraling. In de Toelichting op het Besluit stalenbescherming is bepaald, dat de 

indeling in categorieën moet gebeuren door de stralingsdeskundige en de erkende 

arts die is belast met het medisch toezicht op de categorie A-werkers. In bedrijven 

en instellingen, waar geen werkzaamheden worden verricht die tot een indeling van 

werkers in categorie A leiden, kan de categorie-indeling worden verricht door alleen 

de stralingsdeskundige ex art. 22 Besluit stralenbescherming. 

MELDING CATEGORIE-INDELING 

De categorie-indeling moet jaarlijks in de maand januari aan het districtshoofd van 

de Arbeidsinspectie worden gemeld (art. 73 Besluit stralenbescherming). Deze opgave 

dient het volgende te bevatten: 

- de naam; 

- de geboortedatum; 

• het geslacht-, 

- het adres; 

- de categorie, waarin hij/zij is ingedeeld. 

Het verdient aanbeveling hierbij ook de aard van de werkzaamheden te vermelden. 
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5.6 ZWANGERJEN 

Van bijzonder belang is de categorie-indeling voor zwangere vrouwen, die in de 

uitvoering van hun werkzaamheden ioniserende straling kunnen worden blootgesteld. 

Het is nu onder deskundigen algemeen aanvaard, dat zwangeren geen werkzaamheden 

zouden mogen verrichten, die moeten leiden tot indeling in categorie A, maar wel 

werkzaamheden die behoren tot categorie B. 

5.7 VERHOUDING CATEGORIE-INDELING EN MEDISCH TOEZICHT 

Het belang van het maken van onderscheid tussen de categorieën is vooral gelegen 

in de konsekwenties voor met name de omvang van het medisch toezicht. Alvorens 

aan de hand van een voorbeeld-bedrijf op deze samenhang nader in te gaan, wordt 

eerst een beschrijving gegeven van het wettelijk vereiste medisch toezicht op beroeps

matig aan ioniserende straling blootgestelde personen. 
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6. HET MEDISCH TOEZICHT 

6.1 DOELSTELLING 

Ioniserende straling is een schadelijk agens voor de gezondheid. Het blootstaan aan 

ioniserende straling brengt altijd een zeker risico op genetische of somatische schade 

met zich. Wat is tegen deze achtergrond het doel van het medisch toezicnt op per

sonen, die in hun arbeidssituatie aan ioniserende straling kunnen komen bloot te 

staan? 

In de eerste plaats beoogt het medisch toezicht (gelijk alle bedrijfsgezondheidszorg), 

te voorkomen dat werknemers te werk worden gesteld in een arbeidssituatie, die tot 

een onacceptabele schade aan hun gezondheid kan leiden. 

Het Besluit stralenbescherming schrijft voor dat alle personen voor de aanvang van 

de werkzaamheden een geneeskundig onderzoek moeten ondergaan (an. 35) indien zij 

werkzaamheden gaan uitvoeren, waarbij een dosisequivalent van meer dan 5 mSv per 

jaar kan worden ontvangen. 

Gegeven de schadelijke effekten van ioniserende straling, is het in de tweede plaats 

van belang regelmatig de algemene gezondheidstoestand van de blootgestelden te 

bepalen. Er zij met nadruk op gewezen, dat het medisch toezicht in het algemeen 

weinig betekenis heeft bij het evalueren van de doelmatigheid van een stralingsbe

schermingsprogramma. 

In de derde plaats is een bedrijfsgezondheidskundige inbreng gewenst bij het inschat

ten van de mogelijk te ontvangen (effektieve) dosisequivalenten in de uitoefening 

van de werkzaamheden: bij de categorie-indeling. Deze is op zich weer van belang 

voor het bepalen van onder andere de omvang van het medisch toezicht voor de 

betreffende personen. 

In de vierde plaats kan het verplichtstellen van medisch toezicht op personen die 

in hun werk met ioniserende straling in aanraking kunnen komen, van belang ziju 

ingeval van overbestralingen en besmettingen. Het omgaan met besmette personen vergt 

bijzondere voorzieningen en deskundigheden. 
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6.2 ' WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de regels en voorschriften, zoals die in het 

besluit stralenbescherming worden gegeven in de artt. 34 tot en met 37 (bijlage 1). 

Het Besluit stralenbescherming is op iedereen van toepassing die in verband met het 

uitoefenen van een beroep of in het kader van een opleiding daartoe met ioniserende 

straling in aanraking kan komen. 

Het medisch toezicht geldt dus ook voor personen die niet in loondienst zijn van de 

vergunninghouder, maar wel gebruik maken van diens apparatuur. 

6.2.1 Erkende stralingsarts 

Een stralingsarts is een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

erkende geneeskundige. Aan een dergelijke erkenning is een aantal voorwaarden 

verbonden. De te erkennen arts moet: 

- bedrijfsarts zijn en als zodanig zijn ingeschreven in het register van Sociaal Genees

kundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde; 

- een voldoende en voltooide opleiding in de stralingshygiëne hebben; 

- actief zijn in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg 

(Staatscourant, 117, 21 juni 1983). 

Een lijst van erkende stralingsartsen is verkrijgbaar bij de Arbeidsinspecties. 

6.2.2 Uitoefenen van het medisch toezicht 

Het medisch toezicht op personen uit categorie A moet worden verzorgd door een 

erkende stralingsarts (zie 6.2.1). 

Het medisch toezicht op personen uit categorie B moet worden verzorgd door een 

geneeskundige die staat ingeschreven in het register van Sociaal Geneeskundigen 

(tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde) en aktief funktioneert binnen het kader van 

de bedrijfsgezondheidszorg. 

6.2.3 Verstrekken van informatie 

De vergunninghouder is verplicht de geneeskundige (belast met het medisch toezicht) 

alle benodigde informatie ter uitoefening van dit toezicht ter beschikking te stellen. 
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6.2.4 Geneeskundig onoerzoek bij aanvang van de werkzaamheden 

Voordat personen mogen beginnen met werkzaamheden, waarbij een dosisequivalent 

van meer dan 5 mSv per jaar kan worden opgelopen, moeten zij medisch worden 

onderzocht. 

Personen die na goedkeuring zodanige werkzaamheden zullen gaan verrichten dat zij 

in categorie A zullen worden ingedeeld, moeten worden onderzocht door of onder 

toezicht van een erkende stralingsarts. Het geneeskundig onderzoek dient echter wel 

door een bedrijfsarts te worden verricht. 

Personen, die in aanmerking wensen te komen voor het verrichten van werkzaamhe

den die tot indeling in categorie B zullen leiden, mogen worden onderzocht door een 

bedrijfsarts. 

6.2.5 Periodiek geneeskundig onderzoek 

Een geneeskundig onderzoek ter evaluatie van de gezondheidstoestand van blootge

stelden dient plaats te vinden, telkens wanneer de toezichthoudende geneeskundige 

dit nodig acht. Er kan ook aanleiding tot een geneeskundig onderzoek bestaan door 

het optreden van een bijzonder voorval. De toezichthoudende arts kan besluiten tot 

het instellen van aanvullende onderzoeken. 

Met betrekking tot categorie A-werkers is bepaald, dat het periodiek geneeskundig 

onderzoek minstens een maal per jaar moet plaatsvinden. Zelfs na het beëindigen 

van de werkzaamheden kan er voor de stralingsarts reden zijn personen uit 

categorie A onder medisch toezicht te houden en aan een geneeskundig onderzoek te 

onderwerpen. 

6.2.6 Verplichting tot medewerking aan geneeskundig onderzoek 

Personen die werkzaambeden verrichten (of verricht hebben) waarbij zij een dosis

equivalent van meer dan 5 mSv per jaar (hebben) kunnen ontvangen, zijn verplicht 

zich aan het geneeskundig onderzoek te onderwerpen. 

6.2.7 Uitslag geneeskundig onderzoek 

De uitslag van het geneeskundig onderzoek kan bestaan uit: 

• geen bezwaar tegen het verrichten van werkzaamheden met radioactieve stoffen of 

ioniserende straling uitzendende toestellen; 
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- geen bezwaar mits het tijdelijk werk is of onder aanvullende voorwaarden 

plaatsvindt; 

- wel bezwaar tegen dergelijke werkzaamheden. 

De uitslag van het onderzoek moet onverwijld schriftelijk aan de vergunninghouder 

en de werker worden meegedeeld. 

6.2.8 Bindende uitslag van het geneeskundig onderzoek 

De vergunninghouder is verplicht zich te conformeren aan de uitslag van het medisch 

onderzoek. Dit houdt in dat niet met radioactieve stoffen of ioniserende straling 

uitzendende toesteUen mag worden gewerkt door personen, waartegen de geneeskundig 

bezwaar heeft ingebracht tegen blootstelling aan ioniserende straling. Dit geldt zowel 

voor personen, die in loondienst van de vergunninghouder zijn als voor personen, 

die met de radioactieve stoffen en toestellen van de vergunninghouder werken. 

Wanneer de uitslag van het geneeskundig onderzoek luidt, dat verdere uitoefening 

van de werkzaamheden (waarbij een dosisequivalent door blootstelling aan ioniserende 

straling kan worden ontvangen) alleen in beperkte mate of onder aanvullende voorwaar

den toelaatbaar is dan moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen, dat hieraan 

tegemoet wordt gekomen. 

6.2.9 Melding van de uitslag aan het districtsboofd 

Ingeval de werker op basis van het geneeskundig onderzoek niet langer of tijdelijk 

niet langer radiologische werkzaamheden mag verrichten, moet de uitslag door de 

vergunninghouder schriftelijk meegedeeld worden aan het districtshoofd van de 

Arbeidsinspectie. 

6.2.10 Verzoek o n meow onderzoek 

De onderzochte persoon kan binnen 14 dagen na het vernemen van de uitslag van 

het geneeskundig onderzoek bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

om een nieuw onderzoek verzoeken. De uitslag van dit onderzoek wordt door de 

Minister schriftelijk medegedeeld aan de onderzochte persoon, aan de vergunning

houder en aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie. 
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6.2.11 Stralingsdossier 

De vergunninghouder is verplicht erop toe te zien, dat er voor elke persoon, behorende-

tot categorie A, een dossier wordt bijgehouden (art. 37 lid 3 Besluit stralenbescher-

ming). Daarin moeten ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen. 

6.2.11.1 De uitslagen van geneeskundige onderzoeken 

Er zij op gewezen, dat hier wordt gedoeld op de uitslagen in termen van wel of 

geen bezwaar tegen het verrichten van werkzaamheden, waarbij blootstelling aan 

ioniserende straling kan plaatsvinden. Niet bedoeld wordt in dit dossier de medische 

gegevens over de gezondheidstoestand van de betrokkene vast te leggen. Hiertoe 

strekt een medisch dossier, dat alleen de arts en de betrokkene ter informatie dient. 

6.2.11.2 Gegevens betreffende de aard van de tewerkstelling 

De gegevens hebben betrekking op: 

- de stoffen of toestellen waarmee wordt gewerk.; 

- de omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden verrricht; 

• de frequentie waarmee blootstelling aan ioniserende straling kan plaatsvinden; 

- enz. 

6.2.11.3 Overzicht van hel ontvangen dosisequivalent 

Het ontvangen dosisequivalent kan worden afgeleid uit de gegevens verkregen via de 

persoonsdosimetrie en uit berekeningen bij toevallige of noodbestralingen en besmet

tingen. 

De vergunninghouder dient het dossier ten minste dertig jaar na beëindiging van de 

werkzaamheden door de betreffende persoon te bewaren. Het verdient overigens aan

beveling dat ingeval van verandering van radiologisch werk het stralingsdosier met 

de persoun meeverhuisd naar een nieuwe vergunninghouder. 

6.2.12 Geneeskundig onderzoek bij beëindiging van de werkzaamheden 

De vergunninghouder is verplicht erop toe te zien dat personen die werkzaamheden 

verrichtten waarbij zij een dosisequivalent van meer dan 5 mSv per jaar kunnen 
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ontvangen, bij het beëindigen van dergelijke werkzaambeden aan een geneeskundig 

onderzoek worden onderworpen. 

Er kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waarbij het geneeskundig onder

zoek bij beëindiging van de werkzaamheden bij de ene vergunninghouder samenvalt 

met het geneeskundig onderzoek voor de aanvang van de werkzaamheden bij de nieuwe 

vergunninghouder. Dit geldt vooral voor categorie B-wcrkcrs. 

6.3 DE INHOUD VAN HET MEDISCH TOEZICHT 

Van de kant van de overheid zullen geen nadere eisen worden gesteld aan de inhoud 

van het medisch toezicht; dit wordt overgelaten aan de beroepsgroep van bedrijfsartsen. 

Door aan de uitoefening van het medisch toezicht conform het Besluit stralenbescher-

ming nadere regels te stellen (zie 6.2.2) wordt een uitoefening van het medisch toezicht 

overeenkomstig de algemene regelen der arbeids- en bedrijfsgeneeskundige nagestreefd. 

Het voorgeschreven medisch toezicht krachtens het Besluit stralenbescherming Kern

energiewet is in zoverre bijzonder, dat het is toegespitst op een nauw omschreven 

populatie met een beroepsmatig risico voor de gezondheid: blootstelling aan ioniserende 

straling. 
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STRALINGSHYGIËNE IN DE PRAKTIJK 

BELKA BV 

In dit hoofdstuk wordt de praktijk van de stralingshygiëne in een denkbeeldig bedrijf 

toegelicht. Daarbij zullen de in het voorafgaande gepresenteerde regels en procedures 

in hun onderlinge samenhang nog eens de revue passeren. 

BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJF 

Het bedrijf BELKA BV verricht radiometrisch onderzoek bij derden en beschikt daartoe 

over: 

- toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden (röntgentoestellen); 

- radioactieve bronnen van uiteenlopende sterkte. 

Bij BELKA BV werken 43 personen: 

- 29 in de buitendienst; 

- 3 verzorgen het onderhoud van toestellen en materiaal; 

- 11 werken "op kantoor". 

BELKA is aangesloten bij de regionale bedrijfsgezondheidsdienst. 

De ISD (ISD) bestaat uit drie personen, waarvan er één deskundig is in de zin der 

wet (art. 22 Besluit stralenbeschenning). Deze dienst is binnen het bedrijf verant

woordelijk voor alle verplichtingen, waaraan BELKA BV moet voldoen krachtens de 

Kernenergiewet en de daarop gebaseerde besluiten en vergunningen. De directie is 

echter de vergunninghouder en als zodanig wettelijk aansprakelijk. 

VEILIGHEID 

Bij BELKA is door de directie een veiligheidsplan opgesteld, waarvan de 

stralingsveiligbeid vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel uitmaakt. In dit plan is 

vastgelegd, dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid zowel bij de werknemer 

als bij de werkgever ligt. De verantwoordelijkheid vso de werkgever is gedelegeerd 

naar de lijnfunktionarissen. Deze worden geacht inhoud te geven aan deze 

verantwoordelijkheid door: 

- toe te zien op het nauwgezet nakomen van de veiligheidsvoorschriften; 

- bij te dragen tot een betrouwbare gegevensverzameling ten behoeve van de diverse 
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administraties. Hieraan wordt gestalte gegeven door het bijhouden van dagrapporten, 

waarin vermeld staat welke werkzaamheden door wie en onder welke omstandigheden 

zijn uitgevoerd. Deze dagrapporten moeten worden ingeleverd bij de ISD; 

- bet houden van periodieke veiligheidskontroles. Daartoe is door BELKA een op de 

eigen arbeidsomstandigheden toegespitste check-list opgesteld. 

Stralingsbescherming en veiligheid vormen regelmatig onderwerp van gesprek in het 

overleg tussen werkgever en werknemers in de ondernemingsraad en de VGW-com-

missie. 

VERGUNNINGEN 

BELKA is in het bezit van KEW-vergunningen op basis van de Kernenergiewet voor: 

- het toepassen van radioactieve stoffen (in verband met het voornemen een nieuw 

nuklide als bron te gaan gebruiken, is uitbreiding van de vergunning aangevraagd); 

- hf gebruik van toestellen, waarmee ioniserende straling kan worden opgewekt; 

• het opslaan van radioactieve bronnen; 

'n verband met een aanstaande verhuizing loopt bij de Minister van Volkshuisves

ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een aanvraag om een nieuwe vergunning 

voor opslag van radioactieve bronnen op de nieuwe lokatie. 

VERPLICHTE ADMINISTRATIES EN MELDINGEN 

Administraties 

Ingevolge het Besluit stralenbescherming worden de volgende administraties bijge

houden: 

a De hoeveelheden, soorten, sterkte, toepassingen, datum van verwerking of afgifte, 

enz. van radioactieve stoffen (art. 68 en 69 Besluit stralenbescherming). 

b De ontvangen dosisequivalenten op naam (art. 73, lid 2 Besluit stralenbescherming) 

voor alle personen, die behoren tot categorie A en categorie B, zoals die zijn ver

kregen via: 

- persoonsdosimetrie met behulp van fUmbadges en (hermobuminescentje doormeters; 

- een schatting van de inwendige besmetting. 

c Voor personen die behorende tot categorie A, wordt een register (art. 37, lid 3 

Besluit stralenbescherming) bijgehouden, waarin gegevens worden opgenomen met 

betrekking tot: 
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- de uitslagen van geneeskundige onderzoeken; 

Dat wil zeggen: de uitslagen in termen van wel, onder voorwaarden of geen bezwaar 

tegen het verrichten van werkzaamheden, waarbij blootstelling aan ioniserende straling 

kan plaatsvinden. 

- gegevens betreffende dt aard van de tewerkstellingen; 

de stoffen of toestellen waarmee gewerkt wordt, de omstandigheden waaronder wordt 

gewerkt, de frequentie waarmee met ioniserende straling wordt gewerkt, enz. 

- overzicht van het ontvangen dosisequivalent; 

Het dosisequivalent zoals dat kan worden afgeleid uit de gegevens verkregen via de 

persoonsdosimetrie en uit berekeningen bij toevallige of noodbestralingen en besmet

tingen. 

Meldingen 

Melding wordt gedaan van: 

Voorraden radioactieve stoffen 

Gegevens over de voorraden radioactieve stoffen worden gemeld aan de Rijkskeu-

ringsdienst van Waren (art. 70 Besluit stralenbescherming). Deze melding gebeurt 

binnen een week na afloop van iedere maand aan: 

- de directeur van de Keuringsdienst van Waren te C ; 

- in afschrift aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie, eveneens te G. 

Categorie-indeling 

De categorie-indeling wordt jaarlijks gemeld aan het districtshoofd van de Arbeids

inspectie (art. 73, lid 1 Besluit stralenbescherming). 

Daarbij worden de personeelsleden die door de deskundige en de stralingsarts zijn 

ingedeeld in categorie A of in categorie B, bij naam, geboortedatum, geslacht, cate

gorie-aanduiding en adres opgegeven. 

De categorie-indeling in 1986 vermeldde 20 personeelsleden die door de deskundige 

van het bedrijf op grond van de door hen te verrichten werkzaamheden in categorie 

A werden ingedeeld en 12 in categorie B. 

Na overleg met het districtshoofd van de Arbeidsinspectie (die aanvankelijk van mening 

was dat er teveel personen in categorie A waren ingedeeld) werd deze indeling goedge

keurd. 
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Uitslagen geneeskundig onderzoek 

Incidenteel worden uitslagen van geneeskundige onderzoeken aan het disuictshoofd 

van de Arbeidsinspectie gemeld. 

Dit gebeurt alleen als de uitslag inhoudt, dat betrokkene niet of slechts onder 

voorwaarden werkzaamheden mag verrichten waarbij blootstelling aan ioniserende 

straling kan plaatsvinden (art. 37, lid 1 Besluit stralenbescherming). 

HEf MEDISCH TOEZICHT 

Zoals reeds opgemerkt is BELKA BV aangesloten bij de regionale bedrijfsgezondheids

dienst; helaas beschikt deze dienst niet over een stralingsarts. Bij BELKA werken 20 

werkers categorie A. Met het medisch toezicht over deze werkers moet een erkende 

stralingsarts worden belast (art. 34, lid 1). De eigen bedrijfsarts mag wel bet medisch 

toezicht uitoefenen op de 12 B-werkers en vanzelfsprekend ook de overige personeels

leden van bedrijfsgezondheidszorg voorzien. 

Nu heeft BELKA onlangs mevr. J. Keur (erkend stralingsarts) bereid gevonden toe te 

zien op het medisch toezicht op de A-werkers. Dit betekent dat de eigen bedrijfsarts 

in overleg met mevr. Keur ook voor de A-werkers de bedrijfsgezondheidszorg verzorgt. 

Deze pragmatische oplossing heeft de instemming van het districtshoofd van de 

Arbeidsinspectie. 

Bij de categorie-indeling, die jaarlijks in de maand januari moet plaatsvinden 

(art. 73, lid 1 Besluit stralenbescherming), wil de stralingsarts persoonlijk worden 

betrokken. Tevens is zij voornemens kontakt op te nemen met het plaatselijke zieken

huis om een procedure af te spreken ingeval zich een ongeval voordoet, waarbij letsel 

optreedt en ook van een besmetting met radioactieve stoffen sprake is. Wanneer er 

sprake is van ernstig letsel, dan ontstaan de situatie dat een met radioactieve stoffen 

besmet persoon voor medische behandeling in een ziekenhuis moet worden opgenomen. 

Het komt voor dat ziekenhuizen weigeren een gewonde op te nemen als deze ook met 

radioactieve stof besmet is, omdat het ziekenhuispersoneel niet weet hoe zij in 

dergelijke situaties moet optreden. 



32 

7.6 STRALINGSHYGIËNE 

Tot het takenpakket van de Interne Stralenbeschenningsdienst worden de volgende 

aktiviteiten gerekend. 

7.6.1 Persoonsdosbnetrie 

De ISD draagt zorg voor een betrouwbare gegevensverzameling van persoonsdosi-

metrische gegevens (art. 25 Besluit stralenbeschenning); dit houdt in: 

• het uitreiken van pendosimeters aan werknemers voor de direkte controle op over

matige, incidentele stralingsbelasting; 

- bet uitreiken en verzamelen van de badges en versturen naar de instelling, waar 

het dosisequivalent wordt uitgelezen; 

- het toezien op de badge-discipline. 

Het dragen van persoonlijke controlemiddelen vergt een grote discipline van het 

personeel. Dientengevolge moet de ISD voortdurend aandacht besteden aan het moti

veren en instrueren van de badge-dragers. Iedere werknemer krijgt de uitslagen van 

zijn badge elke keer onder ogen. Daarbij wordt ook de cumulatieve dosis gegeven; 

de ervaring leert dat dit motiverend werkt. 

7/.2 Meten 

De ISD verricht metingen ter bewaking en controle van de stralenbelasting voor de 

werknemers in de arbeidssituaties. Deze kunnen zeer wisselend zijn, daar BELKA 

veel werk voor derden en bij derden verricht. De vergunninghouder blijft echter 

verantwoordelijk voor blootstelling aan ioniserende straling. Dit is onafhankelijk van 

de plaats waar hij de radioactieve stoffen aanwendt of de toestellen gebruikt. 

Daarnaast vinden steeds metingen plaats met het oog op eventuele slijtage van ap

paraten van BELKA of mankementen aan de afscherming. 

Controle vindt ook plaats door het verrichten van veegtesten. 

7.6.3 Controle op naleving van de voorschriften 

Een belangrijke aktiviteit in dit verband is ook het volgen van de stand van de 

techniek vanuit het gezichtspunt van de stralingsbescherming. Het gaat dan vooral 

om de toepassing van het ALARA-principe. Afschermende voorzieningen of vervan

gende technieken, die vandaag nog niet in redelijkheid van een vergunninghouder 

kunnen worden verlangd, zijn morgen bereikbaar. 
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7.6.4 Voorlichting en instruktje 

Het geven van voorlichting en instmktie aan degenen, die bij de uitoefening van 

hun taken een dosisequivalent ten gevolge van blootstelling aan ioniserende straling 

kunnen ontvangen. 

De ervaring leert dat op plaatsen waar de mensen van BELKA aan het werk zijn, 

ook andere personen (die zich in de nabijheid van de radioactieve bron of het ionise

rende straling uitzendende toestel bevinden) bloot kunnen komen te staan aan een 

ontoelaatbare stralingsbelasting. In veel arbeidssituaties is men niet gewend met de 

gevaren van ioniserende straling te werken. Er moet nogal wat instruktie worden 

gegeven. Krachtens het Besluit stralenbescherming is de vergunninghouder ook ver

plicht ervoor te zorgen dat andere persenen dan de eigen werknemers een zo laag 

als redelijkerwijs mogelijk dosisequivalent kunnen ontvangen ten gevolge van blootstel

ling aan ioniserende straling. 

7.6.5 Storings- en ongevabonderzock 

Het onderzoeken van storingen en incidenten en naar aanleiding daarvan komen met 

voorstellen ter voorkoming van een herhaling van dergelijke voorvallen legt gelukkig 

geen groot beslag op de werkzaamheden van de ISD. 

7.6.6 Externe kontakten 

De kontakten van BELKA BV met de Arbeidsinspectie en de Milieuinspectie lopen 

via de ISD. Er bestaan met deze diensten goede kontakten. 

7.6.7 Interne coördinatie 

Last but not least, het toezien op en het coördineren van een goede gang van zaken 

met betrekking tot de administraties en registraties, die voortvloeien uit wettelijke 

verplichtingen en bedrijfsinterne regelingen. In deze aktiviteit gaat veel tijd zitten, 

maar zij vormt een belangrijke peiler van het stralingshygiënisch beleid bij BELKA BV. 
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BIJLAGE 1 

BESLUIT VAN 10 SEPTEMBER 1986 TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 28 TOT 

EN MET 32 EN TOEPASSING VAN ARTIKEL 34 VAN DE KERNENERGIEWET (BESLUIT 

STRALENBESCHERMING KERNENERGIEWET)1 

Artikel 1 

1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

a. wet: de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82); 

b. Onze Ministers: Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid 

en Cultuur; 

c. toestel: toestel dat ioniserende stralen kan uitzenden, anders dan ten gevolge 

van: 

1°. spontane atoomkernmutatie van radioactieve stoffen; 

2°. spontane atoomkernmutatie van splijtstoffen; 

3°. kernsplijting; 

d. districtshoofd: het bevoegde districtshoofd der Arbeidsinspectie: 

e. mijnwerk, boorwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Mijnreglement 1964 

(Stb. 538): 

f. personen, behorende tot categorie A: personen, die bij het verrichten van werk

zaamheden meer dan drietiende van het in artikel 31, derde of vierde lid, bedoelde 

dosisequivalent kunnen ontvangen; 

g. personen, behorende tot categorie B: personen, die bij het verrichten van werk

zaamheden meer dan eentiende doch drietiende of minder van het in artikel 31, derde 

of vierde lid, bedoelde dosisequivalent kunnen ontvangen. 

2. Artikel 2 van het Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358) is van toepas

sing. 

Artikel 31 

1. Degene die radioactieve stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, dient ervoor 

zorg te dragen dat voor personen, met uitzondering van personen, bedoeld in het 

derde lid of artikel 33, tweede en derde lid, en van personen die medische onderzoeken 

of behandelingen ondergaan, door die aanwending of dat gebruik het ontvangen van 

1 Alleen de voor dit blad relevante artikelen zijn opgenomen. 
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dosisequivalent de volgende waarden niet overschrijdt: 

a. bij blootstelling van het gehele lichaam: 5 mSv in een jaar (0,5 rem in een jaar); 

b. bij blootstelling van de ooglens: 15 mSv in een jaar (1,5 rem in een jaar); 

c. bij blootstelling van de huid, handen, onderarmen, voeten en enkels: 50 mSv in 

een jaar (5 rem in een jaar). 

2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde dient hij ervoor zorg te dragen, dat 

voor personen als in dat lid bedoeld bij bestraling van een gedeelte van het lichaam 

door die aanwending of dat gebruik het ontvangen effectief dosisequivalent 5 mSv 

in een jaar (0,5 rem in een jaar) niet overschrijdt en dat het gemiddelde dosise

quivalenl in geen van de voor de bepaling daarvan in aanmerking komende organen 

50 mSv in een jaar (5 rem in een jaar) overschrijdt. 

3. Degene die radioactieve stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, is verplicht 

ervoor zorg te dragen, dat voor personen die beroepshalve werkzaamheden verrichten 

met radioactieve stoffen of met een toestel, ten gevolge van hun aanwezigheid op 

het perceel waar de stoffen worden aangewend of het toestel gebruikt, het ontvangen 

dosisequivalent de volgende waarden niet overschrijdt: 

a. bij blootstelling van het gehele lichaam: 50 mSv in een jaar (5 rem in een jaar); 

b. bij blootstelling van de ooglens: 150 mSv in een jaar (15 rem in een jaar); 

c. bij blootstelling van de huid, handen, onderarmen, voeten en enkels: 500 mSv in 

een jaar (50 rem in een jaar). 

4. Onverminderd het in het derde lid bepaalde, dient hij ervoor zorg te dragen, dat 

voor personen als in dat lid bedoeld bij bestraling van een gedeelte van het lichaam 

door die aanwending of dat gebruik het ontvangen effectief dosisequivalent 50 mSv 

in een jaar (5 rem in een jaar) niet overschrijft en dat het gemiddelde dosisequivalent 

in geen van de voor de bepaling daarvan in aanmerking komende organen 500 mSv in 

een jaar (50 rem in een jaar) overschrijdt. 

5. Indien een bijzondere omstandigheid zulks noodzakelijk maakt, kan het districts

hoofd of, indien het werkzaamheden op of in een mijn- of boorwerk of bij mijnbouw-

kundige onderzoekingen betreft, de Inspccteur-Geacraal der Mijnen op verzoek van 

degene die de radioactieve stofftn aanwendt of het toestel gebruikt, voor een mannelijk 

persoon als bedoeld in het derde lid met diens instemming van het bepaalde in het 

derde en vierde lid ontheffing verlenen voor een eenmalige bestraling, met dien 

verstande dat het daarbij te ontvangen dosisequivalent voor het hele lichaam of een 

willekeurig deel daarvan niet hoger mag zijn dan tweemaal de in het derde en vierde 
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lid vermelde waarden en dat een zodanige ontheffing ten aanzien van de betreffende 

persoon slechts eennmaal in zijn leven mag worden verleend. 

Artikel 32 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 31, derde lid, is degene die radioactieve 

stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, verplicht ervoor zorg te dragen, dat een 

vrouw die kinderen kan voortbrengen, geen werkzaamheden verricht waarbij zij 

gedurende 13 opeenvolgende weken een dosisequivalent van meer dan 13 mSv (1,3 rem) 

in het abdomen kan ontvangen. 

2. Hij is verplicht ervoor zorg te dragen, dat een vrouw gedurende haar zwanger

schap tijdens haar werkzaamheden slechts aan zodanige bestraling kan worden blootge

steld, dat het dosisequivalent, gecumuleerd in het foetus gedurende het tijdsverloop 

tussen de aangifte van de zwangerschap en het tijdstip van de bevalling, zo laag als 

redelijkerwijs mogelijk en in geen geval hoger dan 5 mSv (0,5 rem) is. 

Artikel 33 

1. Degene, die radioactieve stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, is verplicht 

ervoor zorg te dragen dat met betrekking tot personen beneden de leeftijd van 18 jaar, 

behoudens het bepaalde in het derde lid, bij het verrichten van werkzaamheden de 

in artikel 31, eerste en tweede lid, genoemde waarden van het dosisequivalent niet 

worden overschreden. 

2. Hij is verplicht ervoor zorg te dragen, dat met betrekking tot leerlingen en stude

renden van 18 jaar en ouder die zich voorbereiden op een beroep waarbij zij aan 

ioniserende stralen worden blootgesteld, of die uit hoofde van hun studie werkzaam

heden moeten verrichten met radioactieve stoffen of met een toestel, de in artikel 

31, derde en vierde lid, genoemde waarden van het dosisequivalent niet worden 

overschreden. 

3. Hij is verplicht ervoor zorg te dragen, dat met betrekking tot leerlingen en stude

renden van 16 tot 18 jaar die zich voorbereiden op een beroep waarbij zij aan ioni

serende stralen worden blootgesteld, of die uit hoofde van hun studie werkzaam

heden moeten verrichten met radioactieve stoffen of met een toestel, 3/10 van de in 

artikel 31, derde en vierde lid, genoemde waarden van het dosisequivalent niet owrden 

overschreden. 
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4. Hij is verplicht ervoor zorg te dragen, dat andere leerlingen en studerenden, 

onverminderd het in artikel 31, eerste en tweede lid, bepaalde, jaarlijks uit hoofde 

van hun opleiding geen grotere dosisequivalenten ontvangen dan 1/10 van de in 

artikel 31, eerste en tweede lid, genoemde waarden en dat geen enkel eenmalig 

dosisequivalent groter is dan 1/100 daarvan. 

Artikel 34 

1. Indien bij de aanwending van radioactieve stoffen of het gebruik van een toestel 

personen bij het verrichten van werkzaamheden een dosisequivalent kunnen ontvangen 

dat meer bedraagt dan 3/10 van de in artikel 31, derde en vierde lid, genoemde 

waarden van het dosisequivalent, is degene die de radioactieve stoffen aanwendt of 

het toestel gebruikt, verplicht een met het oog hierop door Onze Minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid erkende geneeskundige te belasten met het medisch toezicht 

op die personen. Onze voornoemde Minister kan aan de erkenning voorwaarden 

verbinden en deze te allen tijd wijzigen. 

2. Indien bij de aanwending van radioactieve stoffen of het gebruik van een toestel 

personen bij het verrichten van werkzaamheden een dosisequivalent kunnen ontvangen 

dat 3/10 of minder doch meer dan 1/10 bedraagt van de in artikel 31, derde en vierde 

lid, genoemde waarden van het dosisequivalent, is degene die de radioactieve stoffen 

aanwendt of het toestel gebruikt, verplicht het medisch toezicht te laten uitvoeren 

door een geneeskundige die ingeschreven is in het register van Sociaal Geneeskundigen, 

tak Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie 

Commissie en die actief functioneert binnen hét kader van de bedrijfsgezondheidszorg. 

3. Het in het eerste lid bedoelde toezicht strekt zich mede uit tot degene die de in 

het eerste lid bedoelde werkzaamheden niet langer verricht, indien en zolang de 

geneeskundige, bedoeld in het eerste lid, dit noodzakelijk acht in het belang van de 

gezondheid van betrokkenen. 

4. Degene die de radioactieve stoffen aanwendt 

aan de geneeskundige, bedoeld in het eerste 

strekken, die deze nodig acht om inzicht te 

van de onder zijn toezicht staande personen 

de omstandigheden op de arbeidsplaats voor 

hun gezondheidstoestand. 

of het toestel gebruikt, is verplicht 

en tweede lid, alle inlichtingen te ver-

verkrijgen in de gezondheidstoestand 

en om zich een oordeel te vormen over 

zover deze van invloed kunnen zijn op 
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Artikel 35 

Degene die radioactieve stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, is verplicht ervoor 

zorg te dragen, dat slechts personen bij het vernchten van werkzaamheden aan 

ioniserende stralen als in artikel 34, eerste of tweede lid, bedoeld worden blootge

steld, die tevoren zijn onderzocht door of onder toezicht van de in genoemde artikel-

leden bedoeld geneeskundige, en met betrekking tot wie die geneeskundige heeft 

verklaard dat er geen bezwaar is dat zij aan die ioniserende stralen worden blootge

steld. Indien de geneeskundige heeft verklaard dat blootstelling van een persoon ais 

bedoeld in de vorige volzin aan ioniserende stralen als aldaar bedoeld slechts toelaat

baar is, indien door hem aangegeven beperkingen in acht worden genomen, is degene 

die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, verplicht ervoor zorg 

te dragen dat die beperkingen in acht worden genomen. 

Artikel 36 

1. Een geneeskundig onderzoek als bedoeld in het vorige artikel dient tevens plaats 

te vinden telkens wanneer de in artikel 34, eerste respectievelijk tweede lid, bedoelde 

geneeskundige zulks nodig acht. Ten aanzien van personen, behorende tot categorie A 

dient dat onderzoek ten minste jaarlijks plaats te vinden. 

2. Een onderzoek als in het eerste lid bedoeld dient voorts plaats te vinden indien 

daartoe door een bijzonder voorval bij de toepassing van radioactieve stoffen of het 

gebruik van een toestel aanleiding bestaat. 

3. Een onderzoek als in het eerste lid bedoeld dient eveneens plaats te vinden bij 

beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 34, eerste of tweede lid. 

4. Het geneeskundig onderzoek van personen die de werkzaamheden waarbij zij een 

dosisequivalent kunnen ontvangen dat meer bedraagt dan 3/10 van de in artikel 31, 

derde en vierde lid, genoemde waarden van het dosisequivalent, niet langer verrichten, 

geschiedt telkens wanneer de in artikel 34, eerste lid, bedoelde geneeskundige zulks 

nodig acht. 

5. Indien de in artikel 34, eerste lid, bedoeld geneeskundige zulks nodig acht, dienen 

aanvullende onderzoeken plaats te vinden. 

6. De in de voorgaande leden bedoelde personen zijn verplicht zich aan de aldaar 

bedoeld geneeskundige onderzoeken te onderwerpen. 
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Artikel 37 

1. De in artikel 34, eerste of tweede lid, bedoelde geneeskundige deelt de uitslag 

van een onderzoek als bedoeld in artikel 35 of 36, eerste, tweede, derde, vierde of 

vijfde lid, onverwijld schriftelijk mede aan degene die de radioactieve stoffen aanwendt 

of het toestel gebruikt, en aan de onderzochte persoon. Indien het onderzoek ertoe 

leidt dat een persoon geen werkzaamheden met radioactieve stoffen of met een toestel 

mag verrichten of deze slechts met inachtneming van beperkingen mag verrichten, 

deelt degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, de uitslag 

tevens schriftelijk mede aan het districtshoofd of, indien het werkzaamheden op of 

in een mijn- of boorwerk of bij mijnbouwkundige onderzoekingen betreft, de Inspec

teur-Generaal der Mijnen. 

2. De onderzochte persoon kan binnen veertien dagen na de ontvangst van de medede

ling een nieuw onderzoek aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

of, indien het werkzaamheden op of in een mijn- en boorwerk of bij mijnbouwkundige 

onderzoekingen betreft, aan Onze Minister van Economische Zaken. De betrokken 

Minister deelt de uitslag van het nieuwe onderzoek schriftelijk mede aan de onder

zochte persoon, aan degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel 

gebruikt, en aan het districtshoofd of, indien het werkzaamheden op of in een mijn-

of boorwerk of bij mijnbouwkundige onderzoekingen betreft, de Inspecteur-Generaal 

der Mijnen. 

3. Degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, is verplicht 

ervoor zorg te dragen, dat een dossier wordt bijgehouden, waarin van elke persoon, 

behorende tot categorie A, ten minste worden opgenomen: de uitslagen van onder

zoeken, bedoeld in het eerste en tweede lid, de inlichtingen betreffende de aard van 

de tewerkstellingen alsmede een overzicht van het door elke persoon ontvangen 

dosisequivalent, met inbegrip van het dosisequivalent, ontvangen bij toevallige be

stralingen en noodbestralingen. Het dossier dient ten minste dertie jaar na beëindiging 

van de werkzaamheden waarbij een persoon aan straling is blootgesteld, te worden 

bewaard. 

Artikel 73 

1. Degene, die radioactieve stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, is verplicht 

ervoor zorg te dragen, dat jaarlijks in de maand januari aan het districtshoofd dan 

wel, indien het werkzaamheden op of in een mijn- of boorwerk of bij mijnbouwkundige 

onderzoekingen betreft, de Inspecteur-Generaal der Mijnen, mededeling wordt gedaan 

van de naam, de geboortedatum, het geslacht en het adres van personen behorende 
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tot categorie A of B, die door die aanwending of dat gebruik aan ioniserende stralen 

zijn blootgesteld. Daarbij dient hij tevens voor elk van de in de eerste volzin bedoelde 

personen aan te geven tot welke categorie deze behoort. 

2. Hij is verplicht een op naam gesteld register bij te houden waarin van elke aan 

straling blootgestelde persoon, behorende tot categorie A of B, de uitslagen van 

bepalingen als bedoeld in artikel 25, eerste lid, worden opgenomen alsmede een 

schatting van het dosisequivalent, ontvangen als gevolg van inwendige besmetting. 

Hij is verplicht ervoor zorg te dragen dat het register ten minste 30 jaar na beëindig

ing van de werkzaamheden waarbij een persoon aan straling is blootgesteld, wordt 

bewaard. 
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ADRESSEN 

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het Directoraat-Generaal van de 

Arbeid of de districtskantoren van de Arbeidsinspectie. 

Directoraat-Generaal van de Arbeid 

Postbus 69, 2270 MA Voorburg 

Balen van Andelplein 2, 2273 KH Voorburg 

Telefoon (070) 577477 

Telex nr. 32427 

Telefax (070) 865446 

Arbeidsinspectie 

Amsterdam 

Lceuwendalersweg 21, 1055 JE 

Telefoon (020) 5812612 

Telex nr. 17168 SOZA 

Breda 

Postbus 90109, 4800 RA 

Vismarktstraat 28, 4811 WE 

Telefoon (076) 223400 

Telex nr. 54729 SOZA 

Deventer 

Postbus 5011, 7400 GC 

T.G.Gibsonstraat 39, 7411 RP 

Telefoon (05700) 14745 

Telex nr. 49423 SOZA 

Maastricht 

Postbus 300, 6200 AH 

St.Scrvaasklooster 28, 6211 TE 

Telefoon (043) 219251 

Telex nr. 56873 SOZA 

Nieuwegein 

Postbus 7001, 3430 JA 

Florijnburg 41, 3437 SR 

Telefoon (03402) 94511 

Telex nr. 40345 SOZA 

Rotterdam 

Van Vollenhovestraat 12, 3016 BH 

Telefoon (010) 4365066 

Telex nr. 24721 SOZA 

Groningen 

Postbus 30016, 9700 RM 

Engelse Kamp 4, 9722 AX 

Telefoon (050) 225880 

Telex nr. 77309 AIGR 

Zoetermeer 

Boerhaavelaan 3, 2713 HA 

Telefoon (079) 511611 

Telex nr. 32648 SOZA 



§8 
Uitgave van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Postbus 69,2270 MA Voorburg 

Overname van de tekst of gedeelten daarvan is uitsluitend 
toegestaan met vermelding van de bron. 


