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SAMENVATTING 

In het kader van het project Beleidsnotitie stralingshygiëne is een inventari

satiestudie verricht naar het gebruik van radioaktieve stoffen en ioniserende 

straling uitzendende toestellen in Nederland. Het doel van dit deelproject is 

antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Welke toepassingen zijn er in Nederland; 

2. Wat is de omvang van deze toepassingen; 

3. Waar vindt ds toepassing plaats; 

4. Welke afvalstromen komen bij de toepassing vrij; 

5. Geef aan in welke sector(en) groei is te verwachten; 

6. Doe aanbevelingen voor een model voor het_opstellen van emissie- en 

produktnormen. 

Bij de inventarisatie van de toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van 

radioaktief materiaal zijn de volgende sectoren onderscheiden: 

a. Radionuclidenlaboratoria; 

b. Nucleaire installaties; 

c. Ingekapselde bronnen; 

d. Ionisatierookmelders en 

e. Gebruiksartikelen. 

Bij de ioniserende straling uitzendende toestellen betrof dit: 

a. Röntgentoestellen; 

b. Versnellers; 

c. Gebruiksartikelen; 

Van elk van de genoemde toepassingen zijn de aantallen in Nederland aange

geven. Deels zijn deze gegevens gebaseerd op de krachtens de Kernenergiewet 

verleende vergunningen, voor een ander deel zijn zij ontleend aan reeds eerder 

uitgevoerde inventarisaties. De beantwoording van onderzoeksvraag 3 be

treffende de locaties, is voor iedere toepassing anders ingevuld. Voor bij

voorbeeld radionuclidenlaboratoria en nucleaire installaties zijn de locaties 

expliciet op een kaart van Nederland ingetekend. Voor andere toepassingen 

daarentegen is "de locatie" aangegeven door middel van het toepassingsgebied 

(bijv. openbare gebouwen) of de gebruikerscategorie (bijv. academische zieken

huizen) . 
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De afvalstromen die bij de toepassingen vrijkomen zijn enerzijds via schat

tingen tot stand gekomen, anderzijds zijn zij gebaseerd op bestaande meet

gegevens van de aktiviteit en het volume van de afvalstromen. Wanneer 

schattingen zijn toegepast is in het rapport aangegeven hoe deze zijn uitge

voerd en van welke parameters gebruik is gemaakt. De afvalstromen zijn zowel 

uitgedrukt in becquerel als in stochastische ALI-eenheden. Daarbij is onder

scheid gemaakt in de afgevoerde radioaktieve afvalstromen, en de (primaire) 

emissies naar lucht, water en bodem. De totale naar het milieu gerichte 
12 

aktiviteitsstroom wordt geschat op maximaal 375 x 10 becquerel per jaar. 

Onderstaande tabel geeft een verdeling naar toepassing en milieucompartiment. 

Toepassing lucht water bodem 

TBq ALIxlO 
3 TBq ALIxlO" TBq ALIxlO' 

Radionuclidenlaboratoria 

Nucleaire installaties 

Ingekapselde bronnen 

Ionisatierookmelders 

Gebruiksartikelen 

Totaal 

< 0,01 

250 

nihil 

nihil 

58 

308 

0,5 

350 

nihil 

nihil 

45 

395,5 

< 0,2 

8 

nihil 

nihil 

nihil 

< 8,2 

13,9 

8,9 

nihil 

nihil 

nihil 

22,8 

< 0,01 

nihil 

nihil 

nihil 

57 

57 

0,1 

nihil 

nihil 

nihil 

40 

40,1 

Een belangrijk groeigebied is de toepassing van ionisatierookmelders. Op grond 

van een inventarisatie onder een aantal importeurs wordt geschat dat de groei 

in deze sector circa 100.000 stuks per jaar bedraagt. Andere groeigebieden 

zijn de ingekapselde bronnen en de beeldschermen. 

Aparte hoofdstukken zijn tenslotte gewijd aan de wijze waarop een model tot 

stand kan komen voor het opstellen van emissie- en produktnormen. Ten aanzien 

van de produktnormering wordt een eenvoudig, en daardoor werkbaar model voor

gesteld. De normering van emissies ligt evenwel veel minder eenvoudig. In dit 

geval zijn een aantal verschillende mogelijkheden aangegeven op basis waarvan 

wellicht een keuze gemaakt kan worden voor nadere uitwerking. 
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1. INLEIDING 

In het kader van een evaluatie van de uitgangspunten van de stralingshygiëne 

2al een beleidsnotitie Normstelling Stralingshygiëne worden opgesteld. Daartoe 

is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

beheer en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een project ge

start onder dezelfde naam, waarin een aantal deelprojecten zijn geformuleerd 

die elk een specifiek aspect van de stralingshygiëne omvatten. Dit rapport 

doet verslag van deelproject 5 en bevat de resultaten van een inventarisatie-

studie ten behoeve van emissie- en produktnormen. 

Emissienormen kunnen niet los gezien worden van te stellen milieukwaliteits

eisen, het onderwerp dat in het kader van de beleidsnotitie in deelproject h 

aan de orde komt. Vanwege het complexe en omvangrijke karakter van deze 

materie is gekozen voor een gelijktijdige start van beide deelprojecten. In 

een later stadium zal een geïntegreerd model worden opgesteld waar zowel de 

emissienormen als de milieukwaliteitseisen deel van uitmaken. 

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op de verschillende toepassingen 

van radioaktieve stoffen in Nederland. Hierin komen ondermeer de aantallen en 

de verschillende locaties per toepassing aan de orde alsmede de hoeveelheden 

en de aard van het gebruikte radioaktieve materiaal. Daarnaast worden de 

diverse afvalstromen afzonderlijk beschouwd. Het gebruik van ioniserende 

straling uitzendende toestellen wordt behandeld in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de verschillen en overeenkomsten van de 

verschillende toepassingen, toegespitst op de op te stellen emissie- en 

produktnormen. Mede op basis van deze beschouwingen worden in de hoofdstukken 

5 en 6 een aantal uitgangspunten geformuleerd omtrent de wijze waarop emissie-

en produktnormen tot stand kunnen komen. Hoofdstuk 7 behandelt de conclusies 

en geeft tevens de belangrijkste hiaten in de kennis aan. 
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2. RADIOACTIVITEIT IN NEDERLAND: 

AANTALLEN, LOCATIES EN AFVALSTROMEN 

2.1 VOORWOORD 

In dit hoofdstuk wordt Ingegaan op het gebruik van radioaktieve stoffen in 

Nederland. Naast de locaties, c.q. de toepassingsgebieden worden schattingen 

gegeven van de bij deze aktiviteiten vrijkomende afvalstromen. Eén van deze 

afvalstromen is het zogenoemde radioaktieve afval. Dit afval bevat radio

aktieve stoffen in gehalten die hoger liggen dan de in de artikelen 6 en 7 van 

het Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet aangegeven hoeveelheden (Stcrt, 

1986). Voor dit afval geldt een verbod zich hiervan te ontdoen zonder ver

gunning, tenzij dit afval wordt afgegeven aan een door de Ministers erkende 

ophaaldienst. Momenteel is alleen de Centrale Organisatie voor Radioactief 

Afval (COVRA) B.V. als zodanig erkend. 

Afval dat weliswaar radioaktieve stoffen bevat maar waarvan de hoeveelheden 

liggen onder de hierboven aangegeven normen wordt in dit rapport betiteld als 

vrijgesteld afval. Dit afval wordt op dezelfde wijze afgevoerd als gebruike

lijk is voor het afval dat ontstaat bij andere, niet-radiologische werkzaam

heden elders op de locatie. 

Zowel de beide hierboven genoemde afvalstromen als de lozingen naar water en 

lucht zijn uitgedrukt in becquerel (Bq). De gebruikte voorvoegsels staan 

weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 Overzicht voorvoegsels. 

Voorvoegsel Symbool Factor 

peta P 

tera T 

giga G 

mega M 

kilo k 

10 1 5 

10 1 2 

109 

106 

103 
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Daar het uiteindelijk gaat om het risico voor de volksgezondheid is het 

wenselijk deze aktiviteit tevens uit te drukken in termen van radiotoxiciteit. 

De door 'ioniserende straling geïnduceerde toxische effecten zijn onder te 

verdelen in stochastische en niet-stochastische effecten (ICRP, 1977). Voor 

inductie van een stochastisch effect is een verandering in één of enkele 

cellen uit een populatie reeds voldoende, en kan een lage dosis al voor dit 

effect zorgen. Voor een andere groep van effecten is schade pas waarneembaar 

wanneer een bepaalde minimumdosis, de drempeldosis, is overschreden. Deze 

niet-stochastische effecten vinden hun oorzaak in sterfte van een groot aantal 

cellen in een populatie en komen tot uiting als schade aan weefsels. 

Ten aanzien van de blootstelling aan de hierboven genoemde afvalstromen kan 

worden gesteld dat de hieruit voortvloeiende dosis onder reguliere omstandig

heden nimmer de drempelwaarde voor het optreden van niet-stochastische 

effecten zal bereiken. De eventuele gevolgen van blootstelling beperken zich 

derhalve tot de stochastische effecten. Een maat voor de geloosde radiotoxi

citeit wordt verkregen door de aktiviteitshoeveelheden van de afvalstromen te 

delen door de zogenoemde stochastische ALI-waarde (Annual Limit on Intake). 

Deze ALI-waarde is die hoeveelheid van een radionuclide waarvan de volgdosis 

over 50 jaar na opname gelijk is aan de door de International Commission on 

Radiological Protection (ICRP) aanbevolen limiet voor stochastische effecten 

voor beroepsmatige blootstelling. De ALI-waarden van de verschillende nucliden 

zijn neergelegd in een aantal publicaties (ICRP, 1979; 1980; 1981). Voor de 

afvalstromen richting lucht is gebruik gemaakt van de ALI-waarde voor in

halatie. Voor de overige afvalstromen is de ALI-waarde voor ingestie toege

past. 

Voor een aantal radionucliden geldt dat het risico niet wordt bepaald door 

inhalatie of ingestie maar in overwegende mate door uitwendige bestraling. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij de edelgassen krypton en xenon. De ICRP geeft 

voor deze radionucliden dan ook geen ALI-waarden op maar alleen een DAC-waarde 

(Derived Air Concentration), die is gedefinieerd als het tweeduizendste ge

deelte van de over een jaar geïntegreerde concentratie in lucht, waarvoor de 

limietwaarde in de vorm van een externe stralingsdosis zou worden ontvangen. 

Om toch een vergelijking met andere nucliden mogelijk te maken, is op verzoek 

in navolging van de Gezondheidsraad (1985) de ALI-waarde vervangen door 2500 

DAC-waarden [Bq]. 
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Doordat veelal niet bekend is in welke chemische vorm de nucliden in de afval

stroom voorkomen, is gebruik gemaakt van de laagste door de ICRP gepubliceerde 

stochastische ALI-waarde. Voor tritium kon niet altijd uit de beschikbare 

gegevens worden geconcludeerd of dit nuclide in de vorm van tritiumgas, ge-

tritiëerd water dan wel als organische verbinding in het afval aanwezig was. 

Om deze reden is in dit rapport in alle gevallen gebruik gemaakt van de ALI-

waarde voor getritiëerd water van 3 MBq. Voor het radionuclide C-14 is de ALI-

waarde van 90 GBq aangehouden. 

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de in dit rapport gegeven 

lozingen in ALI-eenheden niet zonder meer representatief zijn voor het uit

eindelijke risico voor leden van de bevolking. De gehanteerde ALI-waarden 

berusten op een modelbenadering zoals beschreven in ICRP-30 (ICRP, 1979) en 

gelden alleen voor personen die beroepsmatig in contact komen met radioaktieve 

stoffen. Voor leden van de bevolking gelden in bepaalde gevallen sterk af

wijkende modelparameters. Daarnaast geldt dat van een bepaald risico pas 

sprake kan zijn wanneer een daadwerkelijke opname of uitwendige expositie 

plaats vindt. Van een éénmaal in het milieu gebrachte radioaktieve stof is 

derhalve naast de ALI-waarde dan ook de fysische halveringstijd en het 

transportmodel van belang. 
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2.2 RADÏONUCLIDENLABORATORIA 

2,2.1 Aantallen en locaties 

Eén van de meest voorkomende toepassingen van radioaktleve stoffen betreft het 

gebruik als tracer voor het volgen van chemische, biologischo of fysische 

processen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in speciaal voor dit doel in

gerichte laboratoria. De radionuclidenlabüraloria zijn ingedeeld in vier 

verschillende klassen welke worden aangeduid met de letters A, B, C en D, 

overeenkomstig de adviezen van de Gezondheidsraad (Gezondheidsraad, 1962; 

1978). Voor deze klassen gelden afzonderlijke eisen ten aanzien van de bouw

technische voorzieningen en de maximaal te hanteren hoeveelheden radioaktief 

materiaal (VROM, 1983). 

In onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gegeven van de aantallen labora

toriumruimten naar gebruikerscategorie. De term nevenruimten wordt in dit 

kader gebruikt ter aanduiding van ruimten anders dan de laboratoriumruimten 

zelf zoals bijvoorbeeld weeg- en spoelkamers. Van de A-laboratoria zijn hier

van geen gegevens bekend. 

Tabel 2 Aantallen laboratoriumruimten naar gebruikerscategorie (afgeronde 

getallen). 

Gebruikerscategorie Laboratoriumklasse 

B C D nevenruimten 

Academische ziekenhuizen 10 45 5 5 

Niet-academische 

ziekenhuizen 20 110 15 10 

Universiteiten 50 15 15 20 

Bedrijfsleven 10 50 10 10 

Diensten en instituten 10 65 5 5 

Totaal 100 425 50 50 

Bron: Afdeling Vergunningen 
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Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden treft men in één locatie soms 

meerdere laboratoriumklassen tegelijkertijd aan. A-laboratoria, waarvan er 

overigens maar enkele voorkomen in Nederland treft men altijd in combinatie 

met een B-laboratorium aan. Ook D-laboratoria komen zelden als alleenstaande 

eenheid voor. In figuur 1 zijn de locaties aangegeven van alle B-laboratoria, 

onafhankelijk of van een combinatie met andere laboratoriumklassen sprake is 

of niet. Figuur 2 geeft de locaties weer van de als aparte eenheid functio

nerende C-laboratoria alsmede van de gecombineerde C/D-laboratoria. 

Ten behoeve van de werkzaamheden met open bronnen zijn tot en met vorig jaar 

door de overheid ongeveer 550 vergunningen verstrekt, waarvan 300 stuks recht

streeks betrekking hebben op de hierboven genoemde nuclidenlaboratoria. De 

ovorige vergunningen hebben betrekking op specifieke werkzaamheden en ver

binden extra voorwaarden aan de uitvoering hiervan. Een voorbeeld hiervan is 

het toepassen van radioaktieve stoffen bij dierexperimenten. Daarnaast hebben 

circa 300 vergunningen betrekking op de nucleaire geneeskunde. Bij deze toe

passing worden radioaktieve stoffen aan patiënten toegediend, hetzij om diag

nostische redenen (bijvoorbeeld opsporen van eventuele metastasen), hetzij om 

therapeutische redenen (bijvoorbeeld bestrijding hyperthyroïdie). Dit type 

onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd op circa 100 verschillende locaties. 

Bij het toepassen van open radioaktieve bronnen kan niet altijd worden voor

komen dat minimale hoeveelheden van de onderhavige bron(nen) via de lucht-

uitlaat van het laboratorium of via het afvalwater in het milieu terecht 

komen. Bij gebruik van radionucliden in ziekenhuizen vormt lozing van de 

excreta van patiënten die behandeld zijn met radiofarmaca eveneens een zekere 

milieubelasting. Het merendeel van de toegepaste aktiviteiten echter wordt als 

radioactief afval afgevoerd. In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan 

op de afvalproduktie en de verschillende lozingen. 
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Figuur 1 De locaties van B-laboratoria in Nederland. 
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Figuur 2 De locaties van C-laboratoria in Nederland. 
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2.2.2 Hoeveelheden en samenstelling radioaktlef afval 

Door de TH-Eindhoven is een inventarisatie over het jaar 1982 uitgevoerd naar 

de hoeveelheden en samenstelling van dit afval zoals dit vrijkomt bij het 

toepassen van open radioaktieve bronnen (Hemelaar en Huyskens, 1984). Het 
3 

totale volume ..an afgegeven afval bedroeg circa 450 m per jaar. De verdeling 

naar afvalsoort en gebruiker wordt gegeven in tabel 3. 

Tabel 3 Verdeling van het jaarlijkse radioactieve afval naar afvalsoort en 
3 

gebruikerscategorie in m . 

Afvalsoort Gebruikerscategorie * Totaal 

ACZKH BEDR Dl/IN UN ZKH 

Vast persbaar 80 30 42 95 50 

Organisch vloeibaar 4,5 1,4 2,3 12 2,6 

Anorganisch vloeibaar 7,4 2,5 6 20 19 

Biologisch 0,4 0,6 0,4 1,3 0,2 

Glas - < 0,1 0,3 - 2 

Telflesjes 16 13 9,5 28 1,4 

Totaal 108 48 60 156 75 

Bron: Hemelaar en Huyskens (1984) 

" ACZKH - Academische ziekenhuizen 

BEDR - Bedrijfsleven 

DI/INS- Diensten en instituten 

UN - Universiteiten 

ZKH - Ziekenhuizen en poli-klinieken 

Omtrent de aktiviteit van dit afval zijn geen exakte gegevens bekend. De oor

zaak hiervan ligt in het feit dat de producent bij afvoer van onbekende akti-

viteitshoeveelheden veelal een bovengrens zal aangeven. Sommatie van deze 

waarden zou aldus tot een grove overschatting van de aktiviteit leiden. In 

bovengenoemde studie zijn daarom schattingen gemaakt niet op basis van de 

297 

23 

54 

3 

2,4 

68 

447 
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afgevoerde maar op basis van de toegepaste hoeveelheden radioaktiviteit per 

nuclide. De totale aktiviteit van het afval is op deze wijze ingeschat op 

circa 1,4 TBq per jaar, verdeeld over meer dan 70 verschillende radionucliden. 

Een goep van zeven radionucliden is echter verantwoordelijk voor 97% van de 

totale aktiviteit en 95% van de totale radiotoxiciteit. Deze staan in tabel 4 

weergegeven. De in deze tabel gegeven verdeling van de radiotoxiciteit over de 

nucliden wijkt af van de door Hemelaar en Huyskens (1984) gepubliceerde 

waardon. Do oorzaak hiervan ligt in het feit dat deze auteurs voor enkele 

nucliden gebruik hebben gemaakt van niet-stochastische ALI-waarden. De totale 

radiotoxiciteit van het afval bedraagt naar schatting circa 12.000 ALI-een-

heden per jaar. 

Tabel 4 Relatieve bijdrage van zeven nucliden in het radioaktieve afval 

uitgedrukt in procenten van het totaal. 

Nuclide Toegepaste Radioaktiviteit Radiotoxiciteit 

radioaktiviteit in afval in afval 

H-3 

C-14 

P-32 

Tc-99m 

1-125 

1-131 

Pb-210 

2 

0,1 

0,2 

76 

0,2 

2 

< 0,1 

90 

3 

0,4 

0,8 

2 

0,7 

< 0,1 

4 

4 

2 

< 0,1 

49 

21 

15 

Samen 81 97 95 

Bron: Berekend uit gegevens van Hemelaar en Huyskens (1984) 

2.2.3 Hoeveelheden en samenstelling vrijgesteld afval 

Een deel van dit afval zal binnen enkele dagen nadat het is ontstaan worden 

afgevoerd, tezamen met het afval dat nooit in contact is geweest met radio

aktiviteit zoals verpakkingsmateriaal. Een ander deel zal pas na tussentijdse 

opslag door de gebruiker worden afgevoerd nadat de aktiviteit is gedaald tot 
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beneden de vrijstellingsnorm. De volumina van deze laatste afvalstroom zijn 

voor het jaar 1982 nader gespecificeerd in tabel 5. 

3 -l 
Tabel S Verdeling naar afvalsoort en gebruikerscategorie in m .jaar van het 

afval dat na tussenopslag als vrijgesteld afval wordt afgevoerd. 

AfvnlPoort Gebruikerscatergorie * Totaal 

ACZKH BEDR Dl/IN UN ZKH 

Vast persbaar 

Organisch vloeibaar 

Anorganisch vloeibaar 

Biologisch 

Glas 

Telflesjes 

Totaal 

* zie tabel 3 

40 
-

2,1 

0,1 
-

0,5 

A3 

5 
-

0,5 

0,3 

-

-

6 

115 

2 

4,A 

10,3 

0,3 

132 

185 

0,1 

0,3 

A,7 

190 

350 

2 

7 

11 

5 

0,5 

376 

Zoals deze tabel laat zien is het merendeel van de vrijgestelde afvalstroom 

afkomstig van de ziekenhuizen en universiteiten. Voor een deel is dit te 

verklaren uit het relatief hoge gebruik van kortlevende nucliden in deze 

sectoren (Hemelaar en Huyskens, 198A), deels ook doordat aan scheiding van het 

afval aan de bron veel aandacht is besteed (IAVM, 1985). 

Naar de aktiviteit en de nuclidesamenstelling van dit vrijgestelde afval is 

geen onderzoek verricht. De mate waarin van deze mogelijkheid gebruik wordt 

gemaakt om zodoende de hoeveelheid radioaktief afval te beperken, wordt sterk 

bepaald door locale factoren. In het algemeen kan worden gesteld dat 

laboratoria waar veel kort-levende nucliden worden toegepast en waar bovendien 

voldoende opslagcapaciteit aanwezig is, een groter volume vrijgesteld afval 

produceren dan laboratoria waar dit niet het geval is. 

Bij het bepalen van de totale aktiviteit van het afval is verondersteld dat de 

opslagperiode zodanig is dat het afval op het moment van afvoeren een aktivi-
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teit heeft gelijk aan de vrijstellingsgrens van 100 kBq.kg . Uitgaande van 

-3 

een gemiddelde soortelijke massa van 200 kg.m betekent dit dat de afval

stroom maximaal 8 GBq per jaar kan bevatten. Om deze stroom in ALI-eenheden te 

kunnen uitdrukken is er vanuit gegaar. dat dit afval alleen nucliden bevat met 

een halveringstijd van minder dan 60 dagen. De onderlinge verhouding van deze 

nucliden is verondersteld gelijk te zijn aan die van de toegepaste hoeveel

heden van deze nucliden. De maximale radiotoxiciteit van het aldus samenge

stelde afval wordt geschat op 60 ALI-eenheden. In tabel 6 is wederom de rela

tieve bijdrage gegeven van enkele belangrijke radionucliden. 

Tabel 6 Relatieve bijdrage van drie nucliden in het vrijgestelde afval 

uitgedrukt in procenten op het totaal. 

Nuclide Toegepaste Radioaktiviteit Radiotoxiciteit 

radioaktiviteit in afval in afval 

Tc-99m 76 91 4 

1-125 0,2 0,2 6 

1-131 2 3 87 

Samen 78 94 97 

Bron: berekend uit Hemelaar en Huyskens (1984). 

Opgemerkt dient te worden dat bij deze berekening uitgegaan is van een homo

geen verdeelde afvalstroom met een gemiddelde aktiviteit van 100 kBq.kg 

Gezien de eis dat de aktiviteit van het afval "op geen enkele punt" hoger mag 

zijn dan deze grenswaarde wordt in het algemeen een extra wachttijd in acht 

genomen. Doordat echter ook via het direct afgevoerde afval een geringe hoe

veelheid radioaktief materiaal het laboratorium kan verlaten, wordt in dit 

rapport er vanuit gegaan dat de totale afvalstoom niet boven de 100 ALI-een-

heden per jaar zal uitkomen. 
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2.2.4 Lozing van afvalwater 

Hoewel de individuele laboratoria in het algemeen wel over gegevens beschikken 

betreffende de aard van de geloosde radionucliden alsmede de lozingsfrequen

tie, zijn overzichten van de Nederlandse situatie niet aanwezig. Op grond van 

een aantal aannamen kan echter wel een bovengrens worden aangegeven. De 

maximale hoeveelheid aktiviteit van deze afvalstroom kan worden geschat aan de 

hand van de maximale hoeveelheden die door de radionuclidenlaboratoria op 

grond van de verstrekte vergunningen mochten worden geloosd. Voor C-labora-

toria en gecombineerde C/D-laboratoria geldt dat per vier achtereenvolgende 

weken maximaal 3,7 MBq bêta/gamma-stralers mag worden geloosd via het afval

water. Voor B-laboratoria of combinaties hiermee is deze limiet 18,5 MBq. 

Vermenigvuldiging van deze limietwaarden met de factor 13 (het aantal vier-

wekelijkse perioden in een jaar) levert voor deze zogenaamde standaard ver

gunningen en jaarlimiet op van respectievelijk 48 en 240 MBq. Het aantal in 

ogenschouw genomen (zie de figuren 1 en 2) betekent dit voor Nederland als 

geheel een maximale lozing van 25 GBq per jaar*. Voor een beperkt aantal 

laboratoria gelden echter wat hogere .lozingsvoorschriften. Wanneer wordt aan

genomen dat deze laboratoria eveneens de maximaal toegestane hoeveelheden 

lozen, betekent dit dat daarmee de bovengrens op circa 35 GBq per jaar komt. 

Deze waarde komt goed overeen met de eerder door de Gezondheidsraad (1985) 

gepubliceerde schatting van maximaal 42 GBq. Wat betreft de samenstelling van 

dit afvalwater is deze commissie van de veronderstelling uitgegaan dat deze 

evenredig is met de jaarlijks aangekochte hoeveelheid van de verschillende 

nucliden. Deze laatste gegevens zijn ontleend aan een in 1976 door de 

Gezondheidsraad gehouden enquête. Doordat tussen aankoop en feitelijke lozing 

een zekere tijd verstrijkt, is voor de zeer kortlevende nucliden (op een niet 

nader aangegeven wijze) een correctie op de aktiviteit uitgevoerd. De door 

deze commissie verwachte samenstelling staat weergegeven in tabel 7, tezamen 

met de verdeling naar radiotoxiciteit. 

Onze eigen schattingen aangaande de samenstelling van het afvalwater zijn ge

baseerd op de recentere gegevens van de door de laboratoria toegepaste hoe

veelheden radioaktiviteit. Doordat de meeste laboratoria zijn voorzien van een 

"'«Berekening: 245 C-laboratoria x 48 MBq + 55 B-laboratoria x 240 MBq = 25 GBq 
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Tabel 7 Relatieve bijdrage van een aantal nucliden in het afvalwater uitge

drukt in procenten op het totaal. 

Nuclide Gezondheidsraad Dit rapport * 

radioaktiviteit radiotoxiciteit radioaktiviteit radiotoxiciteit 

H-3 

0-14 

P-32 

S-35 

Ca-45 

Cr-51 

Fe-59 

Ni-63 

1-125 

1-131 

Samen 100 100 98 99 

17 

1 

26 

14 

6 

A 

6 

2 

3 

21 

0,1 

0,2 

17 

0,9 

1 

< 0,1 

3 

0,1 

8 

70 

41 

1 

3 

1 

0,1 

2 

< 0 ,1 

< 0,1 

4 

46 

0,1 

0,1 

1 

< 0 ,1 

< 0 ,1 

< 0 , 1 

< 0 ,1 

< 0 ,1 

7 

91 

* Berekend uit Hemelaar en Huyskens (1984) 

opvangtank voor het afvalwater, waardoor een extra wachttijd wordt geïntro

duceerd zijn de nucliden met een zeer korte halveringstijd zoals Ga-67, Tc-99m 

en In-111 buiten beschouwing gelaten. De vermoedelijke samenstelling van dit 

afvalwatermengsel staat eveneens in tabel 7 vermeld. 

Op grond van de door de Gezondheidsraad veronderstelde samenstelling en akti-

viteit is de radiotoxiciteit van het afvalwater berekend op maximaal 3200 ALI-

eenheden per jaar voor alle radionuclidenlaboratoria tezamen. Onder gebruik

making van de door ons berekende waarden is dit 4400 ALI-eenheden per jaar. 
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2.2.5 Lozingen via excreta van patiënten 

De aan patiënten toegediende aktiviteit wordt voor een gedeelte via de excreta 

uitgescheiden. Deels vindt deze uitscheiding plaats in het ziekenhuis waar de 

behandeling plaats vond, deels zal dit bij de patiënten thuis geschieden. In 

1982 bedroeg het aantal verrichtingen 200.000 met een totale aktiviteit van 

naar schatting 40 TBq (Hemelaar en Huyskens, 1984). Het aantal verschillende 

nucliden dat hetzij om diagnostische hetzij om therapeutische redenen wordt 

toegediend loopt tegen de twintig stuks. 

Ten aanzien van lozingen op het riool spelen volgens de Gezondheidsraad (1985) 

echter slechts vier hiervan een rol van betekenis. De nuclidensamenstelling 

van deze lozing is door deze commissie afgeleid uit de toegepaste aktiviteiten 

van de afzondelijke isotopen, alsmede uit de geschatte excretiepercentages. 

Deze laatste variëren van farmacon tot farmacon en kunnen daarnaast per 

patiënt sterk verschillen. Ten aanzien van de aktiviteit van Tc-99m in de 

excreta is verondersteld dat deze vanwege de korte halveringstijd van dit 

nuclide (6 uur) nauwelijks een rol van betekenis speelt. Voor Ga-67 en Tl-201 

is aangenomen dat 10 % van de toegepaste aktiviteit uiteindelijk in het riool 

belandt. Voor jodium is door de commissie een iets hoger percentage aange

houden, zonder dat een waarde hiervoor is aangegeven. Tabel 8 geeft een over

zicht van de belangrijkste nucliden. De totale aktiviteit van de lozing is 

bepaald uitgaande van de eerder genoemde waarde voor de toegediende aktiviteit 

en de geloosde fracties. Naar schatting bedraagt deze per jaar 0,18 TBq, 

overeenkomend met 9500 ALI-eenheden. 

Gegevens over de verhouding tussen de hoogte van de uitscheiding in het 

ziekenhuis en thuis zijn niet aangetroffen. 

2.2.6 Lozingen naar lucht 

De huidige lozingsnormen zoals neergelegd in de verleende vergunningen zijn 

gedefinieerd in de vorm van een maximale aktiviteitsconcentratie. Voor zowel 

de B-, C als D-laboratoria dient de concentratie aan radioaktieve stoffen bij 

het verlaten van het lozingskanaal in het geval van bêta/gamma-stralers minder 

3 

dan 5 Bq per m lucht te bedragen. Deze concentratie is gelijk aan de vrij

stellingsgrens voor lozingen in lucht (Stcrt, 1986). Radionuclidenlaboratoria 

onderscheiden zich dus in dit opzicht niet van andere, niet-vergunnings-
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Tabel 8 Relatieve bijdrage van de belangrijkste nucliden in excreta van 

patiënten uitgedrukt in procenten van het totaal. 

Nuclide Toegepaste Aantal Radioaktiviteit Radiotoxiciteit 

radioaktiviteit verrichtingen lozing lozing 

(a) (a) (b) (c) 

Ga-67 0,5 1 6t 4 

Tc-99m 94 76 - -

In-111 < 0,1 0,5 3 < 0,1 

1-123 0,4 5,7 

1-131 2,8 6,3 20 95 

Tl-201 1,9 6,5 16 1 

Samen 100 96 100 100 

Bronnen: (a) Hemelaar en Huyskens (1984); 

(b) Gezondheidsraad (1985); 

(c) Berekend uit gegevens Gezondheidsraad (1985); 

plichtige toepassingen waarbij radioaktiviteit in de vorm van luchtemissies 

kunnen vrijkomen. 

Voor zover bekend zijn in Nederland geen gegevens voorhanden over de door de 

nuclidenlaboratoria in lucht geloosde hoeveelheden radioaktieve stoffen. Op 

grond van de hierboven vermelde grens voor de aktiviteitsconcentratie kan 

echter wel een ruwe schatting worden gemaakt van de bovengrens. Daar het 

gemiddelde volume van de nuclidenlaboratoria niet bekend is, is deze gebaseerd 

op de door Hemelaar en Huyskens (1984) gepubliceerde gegevens van de personele 

inzet per laboratoriumruimte. Door de Rijksgebouwendienst wordt voor het 

2 

zogenoemde functioneel netto vloeroppervlak circa 10 m per persoon aan

gehouden. Verondersteld is dat deze waarde voor C- en D-laboratoria tweemaal, 

en voor B-laboratoria driemaal zo hoog is. De hoogte van de laboratoria is op 

drie meter gesteld, en het ventilatievoud van de laboratoria op de minimaal 

vereiste niveau's (VROM, 1983). De voor de schatting gebruikte gegevens staan 

vermeld in de onderstaande tabel. 
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Tabel 9 Overzicht van de toegepaste parameters voor de schatting van de lucht-

emissie van radionuclidenlaboratoria. 

Laboratoriumklasse aantal aantal personen m per hoogte ventilatie-

ruimten'»'' per ruimte persoon (m) voud (h ) 

B-laboratorium 100 1,7 30 3 15 

C-laboratorium 425 2,6 20 3 10 

D-laboratorium 50 2,3 20 3 8 

* zie tabel 2 

Vermenigvuldiging van de in deze tabel vermelde parameters levert de totale 

luchtdoorzet in Nederland per laboratoriumklasse. Vermenigvuldiging van deze 

uitkomst met de bedrijfstijd per jaar (50 weken a 40 uur) en de maximaal 

toegestane aktiviteitsconcentratie (5 Bq.m ) levert aldus een schatting op 

van 10 GBq per jaar voor alle radionuclidenlaboratoria tezamen. Daarbij is er 

dus vanuit gegaan dat geen emissie plaats vindt als er geen werkzaamheden 

worden verricht op de laboratoria. 

In de vorige hoofdstukken is de nuclidenverdeling telkens gebaseerd op de 

toegepaste hoeveelheid radioaktief materiaal. Voor het radioaktieve afval zal 

deze aanname de werkelijkheid goed benaderen, en voor het afvalwater een 

redelijke schatting opleveren. Ten aanzien van de lozingen in lucht geldt deze 

relatie nauwelijks. Immers niet het nuclide bepaald of een stof via de zuur-

kastuitlaat het laboratorium kan verlaten (met uitzondering van de edel-

gassen), maar de chemische verbinding waar het nuclide deel van uitmaakt en de 

fysische vorm waarin het wordt toegepast. De hierboven berekende waarde van de 

totale aktiviteit is daarom gedeeld door een ALI-waarde van 2 x 10 becquerel, 

zijnde de mediane ALI-waarde van de in de nuclidenlaboratoria toegepaste 

nucliden. De maximale uitworp komt daarmee op 500 ALI-eenheden per jaar. 
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2.2.7 Samenvatting van de lozingen 

Figuur 3 geeft een overzicht van de verschillende lozingen zoals deze hiervoor 

tot stand zijn gekomen. Met nadruk wordt er op gewezen dat de gepresenteerde 

data geschatte maxima zijn. Een uitzondering hierop vormen de lozingen die via 

de excreta van patiënten in het milieu terecht komen. Gezien het tijdstip van 

de uitgevoerde inventarisatie (1978), zou hier mogelijk sprake kunnen zijn van 

een onderschatting. 

Tijdens deze studie is een beleidsbeslissing genomen op basis van een advies 

van de Gezondheidsraad (1985) aangaande de lozingsnormen voor radionucliden-

laboratoria. De toekomstige norm voor het afvalwater wordt 100 ALI-eenheden 

per jaar per vergunninghouder en voor lucht 300 eenheden. De verwachting is 

dat de bestaande vergunningen in deze zin zullen worden aangepast. 

15000 

10000-

5000 

Radioactief 
afval 

Lucht Water Water Bodem 
(laboratoria) (patiënten) 

Figuur 3 Overzicht van de lozingen door radionuclidenlaboratoria in ALI-

eenheden . 
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2.3 NUCLEAIRE INSTALLATIES 

2.3.1 Aantallen on locatios 

Nederland heeft op dit moment do beschikking over vijf reactoren die zijn 

onder te vordolon in twee kernenergiecentrales (Dodewaard, Borssele) en drie 

onderzoeksreactoren (Delft, Petten). De kerncentrale te Dodowaard werd voor 

het eerst kritisch in juni 1968, en draaide aan het eind van dat jaar öp vol 

vermogen. Deze reactor is in de eerste plaats bedoeld om de electriciteits-

producenten ervaring te laten opdoen met de opwekking van electrische energie 

door middel van kernsplijting. De reactor is van het kokend-water type (BWR) 

en heeft een vermogen van circa 50 MWe. 

De kernenergiecentrale te Borssele is eigendom van Provinciale Zeeuwse 

Energie-Maatschappij en is sinds 1973 in bedrijf. Het betreft hier een druk-

waterreactor (PWR) met een vermogen van 450 MWe, en is tot op heden de enige 

reactor van enige omvang. Een beslissing om het arsenaal aan kerncentrales uit 

te breiden met 2000 MWe is niet eerder dan in 1990 te verwachten. 

De onderzoeksreactoren worden gebruikt voor fundamenteel en technologisch 

onderzoek, dat voor een deel samenhangt met de ontwikkeling van de kern

reactortechnologie. Daarnaast worden de reactoren als sterke neutronenbron 

toegepast bij chemisch, fysisch, medisch en biologisch onderzoek. Het 

thermische vermogen van de reactoren in Petten zijn respectievelijk 30 kW(th) 

en 45 MW(th). De reactor van het Interfacultair Reactor Instituut te Delft 

heeft een vermogen van 2 MW(th). 

Naast de reactoren bevinden zich op het ECN-terrein nog een aantal andere 

inrichtingen waarbij radioaktief besmette afvalstromen kunnen vrijkomen. Deze 

zijn eveneens in dit hoofdstuk ondergebracht. Ditzelfde geldt voor de facili

teit voor de verrijking van uranium. Figuur 4 geeft de locaties aan van de 

verschillende nucleaire installaties. 

2.3.2 Hoeveelheden en samenstelling radioaktief afval 

Op basis van het dosistempo aan het oppervlak van de verpakking wordt het 

radioaktieve afval ingedeeld in drie categoriën, te weten: 
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Figuur 4 De locaties van de nucleaire installaties in Nederland. 
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- laagaktlof afval (LAVA) mot oon dosistempo van < 2 mSv.h" , 

- middelaktief afval (MAVA) met een dosistempo van 2-20 mSv.h" , 

- hoogaktief afval (HAVA) wanneer het dosistempo hoger is dan 20 mSv.h" . 

Het bedrijfsafval betreft alleen laag- en middelaktief afval. Naar de samen-

stolling hiervan is door Huyskens en Hemelaar (1984) een inventarisatie 

verricht. De volumina van dit afval zijn voor de nucleaire installaties als 

volgt. 

Tabel 10 Verdeling van het radioaktieve afval naar 
. 3 

afvalsoort in m per jaar voor alle nucle 

installaties tezamen. 

Afvalsoort Volume 

Vast persbaar 333 

Niet-persbaar vast 20 

Organisch vloeibaar 0,3 

Anorganisch vloeibaar 2,81 

Biologisch 0,3 

Telflesjes . 0,2 

Totaal (afgerond) 360 

Bron: Huyskens en Hemelaar (1984) 

De aktiviteit van dit bedrijfsafval bedroeg voor alle faciliteiten in het jaar 

van de inventarisatie (1982) circa 13 TBq, overeenkomend met 400.000 ALI-

eenheden. De radiotoxiciteit in het afval wordt voornamelijk bepaald door de 

nucliden Co-60, Cs-137, Am-241 en Pu-239. 

De bestraalde splijtstofstaven worden na een zekere koeltijd getransporteerd 

naar een (buitenlandse) opwerkingsfabriek alwaar het nog bruikbare gedeelte 

van de splijtstof wordt gescheiden van de aanwezige splijtingsprodukten en de 

gevormde actiniden. Bij deze opwerking ontstaat zowel HAVA als LAVA en MAVA. 

Op dit moment wordt dergelijk afval nog niet in Nederland opgeslagen. Met deze 

mogelijkheid wordt echter in de toekomst wel rekening gehouden (COVRA, 1985). 
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2.3.3. Hoeveelheden en samenstelling vrij gesteld afval 

Do hoeveelheid vrijgesteld afval is volgens de door Huyskens en Hemelaar 

(1984) uitgevoerde inventarisatie verwaarloosbaar klein. 

2.3.A Lozing van afvalwater 

Alvorens tot lozing van het afvalwater wordt overgegaan vindt een controle 

plaats van de zich in de tanks bevindende radioaktiviteit. Deze gegevens 

betreffende samenstelling en hoeveelheden worden gerapporteerd aan de ver

schillende Ministeries. 

Met uitzondering van de gegevens van het IRI, is gebruik gemaakt van de 

analyseresultaten zoals deze door het RIVM zijn bepaald. De gegevens zijn 

beschikbaar gesteld door de Inspectie Milieuhygiëne. De perioden waarover de 

emissies zijn gemiddeld zijn: 

Kerncentrale Borssele 1982-1984 

Kerncentrale Dodewaard 1982-1984 

ECN-terrein (Petten) 1985-1986 

URENCO (Almelo) 1981-1985 

De lozingen zoals deze bij het IRI plaats vinden staan vermeld in de jaar

verslagen van dit Instituut. Doordat het slechts enkele ALI-eenheden betreft 

zijn deze gegevens niet opgenomen. Voor de eerste drie toepassingen staan de 

lozingen beschreven in Van Weers (1987). Tabel 11 geeft een overzicht van de 

voornaamste nucliden. De totale aktiviteit van het afvalwater inclusief 

tritium bedroeg gemiddeld voor alle nucleaire installaties tezamen 8,0 TBq per 

jaar. De totale radiotoxiciteit van deze lozingen tezamen bedroeg circa 8900 

ALI-eenheden per jaar. 
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Tabel 11 Relatieve bijdrage van een aantal nucllden In afvalwater uitgedrukt 

in procenten van het totaal voor alle nucleaire installaties tezamen. 

Nuclide radioaktiviteit radiotoxiciteit 

H-3 

Co-60 

Sr-90 

Mo-99 

Cd-115m 

Cs-134 

Cs-137 

99 

0,2 

< 0,1 

0,2 

< 0,1 

< 0,1 

0,1 

30 

23 

8 

5 
2 

4 

22 

Samen 99 94 

Bronnen: zie tekst 

2.3.6 Lozingen naar lucht 

Voor de kernenergiecentrales is gebruik gemaakt van de gegevens zoals vermeld 

in een EEG-rapport (Luykx en Fraser, 1983). Dit rapport bevat de data over de 

periode 1976-1980. De gegevens van de overige nucleaire installaties zijn 

afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne. Tabel 12 geeft wederom de pro

centuele verdeling over de verschillende nucliden. 

De totale aktiviteit van de geloosde nucliden voor deze toepassingen tezamen 

bedraagt circa 250 TBq per jaar. De totale radiotoxiciteit, bepaald op de 

wijze zoals is aangegeven in hoofdstuk 2.1, bedraagt ongeveer 350.000 eenheden 

per jaar. 
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Tabel 12 Relatieve bijdrage van een aantal radionucliden 

in de naar lucht gerichte afvalstroom uitgedrukt 

in procenten van het totaal. 

Nuclide radioaktiviteit radiotoxiciteit 

Kr-85m 6 2 

Kr-87 7 11 

Kr-88 15 61 

Xe-133 35 3 

Xe-135 34 19 

Samen 97 96 

Bronnen: zie tekst. 
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2.4 INGEKAPSELDE BRONNEN 

Ingekapselde bronnen komt men in alle sectoren van de wetenschap en het 

bedrijfsleven tegen als onderdeel van specifieke apparatuur. Bij al deze toe

passingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de door de radioaktieve bron 

uitgezonden straling. Het radioaktieve materiaal is zodanig verpakt in kera

misch of ander materiaal dat verspreiding onder normale omstandigheden uitge

sloten kan worden geacht. In geval van calamiteiten zoals bijvoorbeeld bij 

oververhitting, zal de bron op lekkage worden onderzocht. Een routinematig 

controle-onderzoek vindt overigens meestal minimaal éénmaal per jaar plaats. 

Gesteld kan dan ook worden dat eventuele risico's verbonden aan het gebruik 

van deze typen bronnen zich beperken tot de directe omgeving van de 

apparatuur. 

Volgens opgave van het Bureau Vergunningen zijn momenteel 1600 vergunningen 

verleend voor het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde bronnen. De 

verdeling naar gebruikerscategorie en hoofdtoepassing staat weergegeven in 

onderstaande tabel. 

Tabel 13 Overzicht van verleende vergunningen voor ingekapselde bronnen naar 

gebruikerscategorie (afgeronde getallen). 

Gebruikerscategorie Meet- en Medische Overige Opslag 

regeltechniek toepassingen toepassingen 

Academische ziekenhuizen 35 15 

Niet-academische 

ziekenhuizen 

Medische instellingen 

Universiteiten 

Overig onderwijs 

Bedrijfsleven 

Diensten en instituten 

95 

5 

60 

5 

760 

220 

60 

10 

-

-

-

5 

-

-

15 

180 

45 

35 

Totaal 1180 90 275 55 

Bron: Afdeling Vergunningen. 
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Deze vergunningen beslaan in totaal circa 22.000 bronnen. Op dit moment valt 

een lichte groei te signaleren. Gezien het feit dat de meeste bronnen hun 

toepassing vinden in de sectoren bedrijfsleven, diensten en instituten wordt 

verondersteld dat deze groei samenhangt met het opbloeien van de Nederlandse 

economie. 

In tabel IA (zie volgende bladzijde) wordt een overzicht gegeven van het ge

bruik van ingekapselde bronnen en de toegepaste nucliden. De totale aktiviteit 

van alle ingekapselde bronnen tezamen is circa 160 PBq, Vrijwel deze gehele 

aktiviteit bestaat uit Co-60 dat wordt gebruikt voor sterilisatiedoeleinden. 

Van de overige toepassingen (circa 6 PBq) geeft onderstaande tabel een uit

splitsing naar nuclide en toepassing. 

Tabel 15 De belangrijkste nucliden in ingekapselde bronnen met hun voor

naamste toepassing in procenten van de totale aktiviteit *. 

Nuclide Toepassing aktiviteit 

Co-60 telecurieapparatuur 53 

niet-medische bestralingsbronnen 14 

referentie- en ijkbronnen 2 

gammagrafie 1 

Cs-137 niet-medische bestralingsbronnen 3 

overige medische toepassingen 3 

telecurieapparatuur 2 

Ir-192 gammagrafie 14 

Samen 92 

Bron: Afdeling Vergunningen. 

* excl. sterilisatie. 

De afvoer van de ingekapselde bronnen vindt langs een tweetal wegen plaats. 

Met name de bronnen van wat grotere omvang worden in de regel door de fabri

kant teruggenomen voor eventueel hergebruik (bijv. Co-60). Een ander gedeelte 

wordt als radioaktief afval via de erkende ophaaldienst afgevoerd, hetzij als 

aparte zending, hetzij vermengd met het overige vaste radioaktieve afval dat 
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Tabel 14 Overzicht van de toepassingen van ingekapselde bronnen. 

Toepassing Voornaamste nucliden Aantal (afgerond) 

Meet- en regeltechniek 

Referentie- en ijkbron 

Gaschromatograaf 

Dichtheidsmeter 

Stofmonitor 

Vochtigheidsmeter 

Concentratiemeter 

Gramgewichtsmeter 

Diktemeter 

Analyse 

Overigen 

Cs-137, Co-57, Co-60, Sr-90 1900 

Ni-63, H-3 1200 

Cs-137, Am-241 500 

Kr-85, C-14 50 

Am-241N, Cs-137 150 

Co-60, Cs-137 300 

Sr-90, Kr-85 300 

Kr-85, Sr-90, Pm-H7, Tl-204 500 

Cs-137, Co-60, Ra-226, Am-241N 2100 

Cs-137, Co-60, Cd-109 250 

Medische toepassingen 

Impantatiemateriaal 

Naalden 

Tubes 

After loading parels 

Applicatoren 

Telecur ieapparatuur 

Overigen 

1-125, Ir-192 

Cs-137, Ra-226 

Cs-137, Ra-226 

Cs-137, Co-60 

Cs-137, Co-60 

Co-60, Cs-137 

1-125, Cs-137 

150 

400 

150 

500 

100 

20 

25 

Overigen 

Bestralingsbronnen 

Gammagrafie 

Neutronengenerator 

Oefendoeleinden 

Onderwijs 

Electrotechn. comp. 

Dexonisatie 

Luminescentie 

Co-60, Cs-137 

Ir-192, Cs-137, Co-60 

H-3 

Co-60 

Ra-226, Co-60, Sr-90 

H-3, Pm-147, Co-60 

Po-210 

H-3 

25 

600 

50 

100 

900 

10000 

50 

450 

Bron: Afdeling Vergunningen. 
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op een lokatie vrijkomt. In dit laatste geval worden de ingekapselde bronnen 

niet meer als zodanig herkend, waardoor een onderschatting van de afvalstroom 

van deze toepassing plaats vindt. De aktiviteit van het als ingekapselde bron 

gemerkte afval bedraagt volgens de COVRA gemiddeld circa 10 TBq per jaar, 

hetgeen overeenkomt met 370.000 ALI-eenheden. 

2.5 IONISATIEROOKMELDERS 

Niettegenstaande de geringe aktiviteit per ionisatierookmelder rechtvaardigen 

de grote aantallen waarom het zich handelt een aparte beschouwing van dit type 

ingekapselde bron. Op 1 januari 1988 waren door het Bureau Vergunningen 

ongeveer 5500 vergunningen verleend voor het voorhanden hebben en toepassen 

van ionisatierookmelders, verdeeld over een honderdtal verschillende typen. 

Tabel 16 geeft een overzicht van de verleende vergunningen. 

Tabel 16 Overzicht verleende vergunningen voor ionisatierookmelders (afgeronde 

getallen). 

nuclide aantal vergunningen aantal melders totale aktiviteit 

(GBq) 

Am-241 4700 480.000 355 

Ra-226 700 50.000 1 

Kr-85 10 1.000 21 

Bron: Afdeling Vergunningen 

Circa 51% van deze melders bevinden zich in gebouwen welke vrij toegankelijk 

zijn voor het publiek zoals verpleeginrichtingen, hotels, winkels en school

gebouwen. De aktiviteit per rookmelder verschilt sterk van fabricaat tot 

fabricaat. Van de vijf meest verkochte merken melders met Am-241 als werkzaam 

nuclide bedraagt de range in aktiviteit 30-3000 kBq. Voor Ra-226 bedraagt deze 

3-30 kBq. De aktiviteit van de Kr-85 bevattende melders ligt aanmerkelijk 

hoger en loopt uiteen van 20 tot 250 MBq. 
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In het kader van de deregulering is momenteel voor bepaalde aangewezen typen 

ionisatierookmelders geen vergunning krachtens de Kernenergiewet meer vereist. 

Deze melders dienen daartoe te voldoen aan een aantal voorwaarden (Stcrt, 

1987): 

a. beperking van de maximale aktiviteit tot 37 kBq voor Am-241 en 3,7 kBq voor 

Ra-226; 

b. op 10 cm van de melder dient het dosisequivalenttempo ten gevolge van 

externe bestraling minder te bedragen dan 1 microSv.h ; 

c. de radioaktieve bron dient afdoende te zijn beschermd tegen aanraking en 

veï ^reiding; 

d. de melder dient te voldoen aan de specificaties en beproevingen zoals neer

gelegd in de paragrafen 3 t/m 5 van de aanbeveling van de Organisatie voor 

Europese Economische Samenwerking (OESO, 1977). 

Deze regeling, die vanaf 1985 van kracht is, impliceert dat het totale aantal 

rookmelders hoger ligt dan hierboven is aangegeven. Een inventarisatie onder 

een aantal importeurs in ons land met een gezamelijk marktaandeel van circa 

80%, leerde dat inmiddels de 800.000-ste ionisatierookmelder moet zijn ge

plaatst. Vergelijken we dit getal met de in tabel 16 vermelde aantallen, dan 

zal het duidelijk zijn dat deze toepassing als groeigebied moet worden aange

merkt . 

Gegevens van het aantal via de COVRA afgevoerde rookmelders zijn niet precies 

bekend, doordat administratief geen onderscheid wordt gemaakt tussen de brand

melders en andere ingekapselde bronnen. Daarnaast sturen een aantal importeurs 

defecte exemplaren retour aan de (buitenlandse) fabrikant. Wanneer herstel 

niet mogelijk is, vindt aldaar afvoer plaats. 

Naast deze groep van de zogenoemde systeemmelders zijn de gedereguleerde rook

melders eveneens voor particulieren beschikbaar. Vermoedelijk wordt van deze 

mogelijkheid slechts op relatief beperkte schaal gebruik gemaakt. Gevoegd bij 

de lange levensduur van de melders wordt verondersteld dat op dit moment nog 

nauwelijks van een afvalstroom in deze kan worden gesproken. 
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2.6 GEBRUIKSARTIKELEN 

Reeds zeer lang worden radioaktieve stoffen toegepast in bepaalde vrij ver

krijgbare consumentartikelen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van 

uraniumzouten voor het kleuren van ondermeer keramiek, een toepassing die 

zelfs "ouder" is dan de radioaktiviteit zelf. Een ander en wellicht het 

bekendste voorbeeld is de toepassing van radium-houdende verf in uurwerken. 

In vergelijking met de ons omringende landen voert Nederland in deze een 

terughoudend beleid. Een reden hiervoor is dat een zekere blootstelling niet 

geheel is uit te sluiten wanneer deze goederen onoordeelkundig worden ge

bruikt, dan wel ten prooi vallen aan kinderen. Daarnaast bestaat een gerede 

kans dat deze artikelen na gebruik bij het huisvuil worden gevoegd en aldus 

gestort of verbrand. Tabel 17 geeft de resultaten van een in 1981 uitgevoerde 

inventarisatie betreffende de voornaamste vrij verkrijgbare gebruiksartikelen 

in Nederland. 

Naast deze produkten treft men nog radioaktiviteit aan in tal van andere 

artikelen zoals kompassen (H-3, Pm-147), laselectroden (Th), glazuur en 

emaille (U en Th). Deze artikelen spelen in het kader van dit project echter 

een rol van geringere betekenis. 

Voor de berekening van de omvang van de afvalstroom is er vanuit gegaan dat 

voor de in de tabel aangegeven gebruiksartikelen de markt inmiddels een 

verzadigingspunt heeft bereikt, zodat de jaarlijks in omloop gebrachte aan

tallen alleen dienen ter vervanging. Onder deze aanname zou de afvalstroom per 

jaar circa 120 TBq bedragen. Luchtemissies kunnen optreden door breuk van het 

gebruiksgoed tijdens het ophalen, transporteren en overslaan van het huisvuil, 

dan wel tijdens het verbrandingsproces. Bij de bepaling van het gedeelte van 

de aktiviteit dat in het compartiment lucht terecht komt, zijn de volgende 

overwegingen gemaakt: 

Aangenomen wordt dat in 50% van de gevallen breuk van het gebruiksgoed 

optreedt. Voor de gebruiksartikelen met gasvormige produkten (bijv. bêta-

lights) houdt dit in dat de inhoud volledig naar de lucht emitteert. 
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Tabel 17 Geschatte per jaar in omloop gebrachte aktiviteit In gebruiks

artikelen in Nederland. 

Gebruiksartikel Nuclide Aktiviteit per item Totale aktiviteit 

Uurwerken 

Verf 

Verf 

Betalights 

Electronische goederen 

Cijferbuizen 

Gasdiodes 

TL-starters 

TL-starters 

Electronenbuizen 

H-3 

Pm-147 

H-3 

40-370 MBq 

1 - • ) ' • • • • . 

7-15 GBq 

H-3 

H-3 

H-3 

Kr-85 

Co-60 

Overslagbeveiligingen Pm-147 

Gloeidraden Th 

Optische lenssystemen Th 

Gloeikousjes Th 

< 400 kBq 

10-1500 kBq 

11 kBq 

19 kBq 

6-26 kBq 

110-180 kBq 

< 30% 

1,0-1,8 kBq 

75 TBq 

260 GBq 

40 TBq 

40 

40 

50 

20 

7 

6 

1,2 

20 

120 

GBq 

GBq 

GBq 

GBq 

MBq 

GBq 

GBq 

MBq 

MBq 

Bron: Directie Stralenbescherming. 

In Nederland wordt momenteel 40% van het huisvuil verbrand, en voor het 

overige gestort (Siemons, 1987). Van de tritium-houdende verf en de beta

lights wordt aangenomen dat de aktiviteit door het verbrandingsproces 

volledig via de schoorsteen wordt uitgestoten. 

Van de overige isotopen is een emissiepercentage aangehouden van 1%, zodat 

van het oorspronkelijke materiaal 0,4% (1% van 40%) in de vorm van vliegstof 

in de lucht terecht zal komen. 

Dit emissiepercentage van 1% vindt zijn oorsprong enerzijds in de 

massabalans van het verbrandingsproces, anderzijds in een optredende 

verrijking aan de kleinere vliegstofdeeltjes. De gehanteerde verhoudingen 

zijn als volgt: 



blad 36 van 60 

slak : 

slak : 

: filteras ! 

! filteras i 

: vliegstof = 1000 : 100 : 1 

! vliegstof = 1 : 5 s 15 

gewichtshoeveelheden 

concentraties 

Vermenigvuldiging van beide verhoudingen levert de volgende verhouding op 

voor de aktiviteit: 

aktiviteit slak : filteras : vliegstof = 1000 : 500 : 15 

aktiviteit in % slak : filteras : vliegstof = 66% : 33% : 1% 

Met andere woorden: van de radioaktiviteit die wordt verbrand vindt men 66% 

terug in de slak, 33% in het afgevangen filteras en 1% verlaat in de vorm 

van vliegstof de schoorsteen. 

- Van de gaskousjes is aangenomen dat deze na gebruik niet bij het huisvuil 

terecht komen, maar direct een bodemlozing geven. 

Onderstaande tabel geeft voor de belangrijkste toepassingen een samenvatting 

van het bovenstaande, alsmede de relatieve bijdrage ten aanzien van de 

lozingen naar bodem en water. De totale radiotoxiciteit van de afvalstromen 

naar bodem en lucht bedragen onder de voornoemde aannamen respectievelijk 

40.000 en 45.000 ALI-eenheden per jaar. 

Tabel 18 Toegepaste emissiepercentages van een vijftal gebruiksgoederen en de 

relatieve bijdrage ten aanzien van de geloosde radiotoxiciteit. 

Gebruiksartikel % Lucht 

i< 

40 

0,4 

70 

0,4 

0 

Radiotoxiciteit 

Bodem 

38 

3 

10 

43 

4 

Lucht 

23 

0,5 

21 

55 

0 

Verf (H-3) 

Verf (Pm-147) 

Bêtalights (H-3) 

Gloeidraden (Th) 

Gloeikousjes (Th) 

Samen 98 100 

* Percentage van de aktiviteit dat per gebruiksartikel naar 

lucht wordt geloosd; het overige gedeelte wordt gestort. 



blad 37 van 60 

3. HET GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING UITZENDENDE TOESTELLEN 

3.1 RÖNTGENTOESTELLEN 

Röntgentoestellen vinden hun toepassing op uiteenlopende terreinen zoals in de 

research voor röntgendiffractie en röntgenspectroscopisch onderzoek, in de 

industrie voor bijvoorbeeld de controle van lasnaden en op luchthavens voor 

het doorlichten van bagage. De belangrijkste toepassing betreft echter do 

medische diagnostiek en therapie. Tot circa 1980 vertoonde het gebruik van 

medische röntgentoestellen een stijgende lijn. Momenteel lijkt een stabili

satie te zijn opgetreden (De Valois, 1985). 

Timmermans en Beentjes (1985) hebben in 1984 een inventarisatie uitgevoerd 

naar het aantal röntgentoestellen in de Nederlandse ziekenhuizen. De resul

taten van deze enquête staan weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 19 Overzicht toestelaantallen in ziekenhuizen. 

Toepassing en Ziekenhuisklasse Totaal 

maximale buisspanning 

Algemene Academische Categorale 

Diagnostiek <100 kV 603 98 34 735 

Diagnostiek >100 kV 1641 327 116 2084 

Therapie <100 kV 82 14 7 103 

Therapie >100 kV 29 10 11 50 

Bron: Timmermans en Beentjes (1985) 
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Daarnaast zijn nog ongeveer 800 toestellen in gebruik bij particulieren en 

instellingen anders dan de hierboven beschouwde erkende ziekenhuizen zoals 

verpleegtehuizen en bedrijfsgezondheidsdiensten. Een groot aantal tandarts

praktijken is tegenwoordig eveneens uitgerust met een röntgentoestel. Veruit 

de meeste van deze toestellen hebben een maximale buisspanning van minder dan 

100 kV zodat een vergunning niet is vereist (Stcrt, 1986). Mede hierdoor 

blijft in veel gevallen de verplichte aangifte van ingebruikname achterwege, 

zodat het werkelijke aantal in deze sector aanmerkelijk boven de 2300 ge

registreerde toestellen zal liggen. Schattingen van een aantal instanties 

lopen uiteen van 4500 tot 5000 toestellen. 

3.2 VERSNELLERS 

Enkele medische centra beschikken over deeltjesversnellers ten behoeve van de 

therapeutische behandeling van tumoren. Deze toepassing is de afgelopen tien 

jaar flink toegenomen. Timmermans en Beentjes (1985) vonden bij hun inven

tarisatie de volgende aantallen. 

Tabel 20 Overzicht lineaire versnellers in ziekenhuizen. 

Ziekenhuisklasse Aantal 

Algemene 5 

Academische 12 

Categorale 18 

Bron: Timmermans en Beentjes (1985) 

Ook in de research en techniek wordt gebruik gemaakt van deeltjesversnellers. 

Een voorbeeld is het gebruik van cyclotrons voor ondermeer de produktie van 

radionucliden voor medische diagnostiek. De hierbij vrijkomende afvalstromen 

zijn reeds opgenomen in de in hoofdstuk 2 beschreven toepassingen. De neu

tronengeneratoren zijn opgenomen bij de ingekapselde bronnen (hoofdstuk 2.6). 
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3.3 GEBRUIKSARTIKELEN 

Televisietoestellen en beeldschermen zijn de bekendste voorbeelden van ge

bruiksartikelen waarbij röntgenstraling als neveneffect optreedt. De kwali-

teitseisan zijn vastgelegd in het Besluit Stralenbescherming (Stcrt, 1986). 

Voor elektronenstraalbuizen voor visuele beeldweergave mag op geen enkel punt 

op 5 cm van het oppervlak van het toestel het dosisequivalenttempo meer dan 5 

microsievert per uur bedragen. 

Het aantal kleurentelevisies werd in 1981 geschat op circa 3 miljoen stuks. 

Het aantal beeldschermen is met name de laatste jaren door het toegenomen 

gebruik van personal computers en tekstverwerkers sterk gestegen. Mede hier

door ontbreekt een reële basis voor het maken van een schatting over het 

aantal. 
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4. OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN VAN DE TOEPASSINGEN 

4.1 VOORWOORD 

In dit hoofdstuk wordt zoals de titel reeds aangeeft nader ingegaan op de 

overeenkomsten en verschillen betreffende het gebruik van radioaktiviteit en 

toestellen in Nederland. De in hoofdstuk 2 en 3 toegepaste indeling geeft op 

zich reeds aan welke toepassingen wel en welke nauwelijks met elkaar in 

relatie staan. Ook tussen de verschillende toepassingen zijn echter overeen

komsten aan te geven. Bij de behandeling beperken we ons gemakshalve tot die 

onderwerpen die (mogelijk) van belang zijn voor het opstellen van emissie- en 

produktnormen. 

4.2 AFVALSTROMEN 

Bij het gebruik van radioaktieve stoffen kunnen, afhankelijk van de toepassing 

verschillende afvalstromen vrijkomen. De belangrijkste hiervan is de afval

stroom die door de ophaaldienst wordt ingezameld. In tabel 21 zijn per toe

passing een aantal parameters van deze afvalstroom aangegeven. 

Tabel 21 Overzicht radioaktief afval. 

Toepassing Volume Aktiviteit ALI-eenheden 
3 -1 -1 -1 

(m .jaar ) (TBq.jaar ) (jaar ) 

Radionuclidenlaboratoria 450 1,4 12.000 

Nucleaire installaties 360 13,2 400.000 

Ingekapselde bronnen/ 

Ionisatierookmelders 1 7,8 370.000 

Totaal 810 22,4 782.000 

Bron: hoofdstuk 2 van dit rapport. 
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Hot afgevoerde volume komt goed overeen met de gegevens van de COVRA. De 

geschatte aktiviteit van het afval ligt echter een factor drie lager (COVRA, 

1985). De reden hiervoor dient, zoals reeds eerder is aangegeven gezocht te 

worden in het feit dat de aktiviteit per afgevoerd vat door de producent 

altijd naar boven wordt afgerond. 

De lozingen naar de verschillende milieucompartimenten zoals deze in hoofdstuk 

2 zijn berekend, zijn samengevat in tabel 22. Wanneer de aktiviteit is be

rekend uitgaande van de maximaal toegestane lozing, dan is dit mot behulp van 

een kleiner-dan-teken (<) aangegeven. 

Tabel 22 Overzicht van de jaarlijkse lozingen naar de verschillende milieu

compartimenten in TBq en ALI-eenheden (x 1000). 

Toepassing lucht water bodem 

TBq ALIxlO3 TBq ALIxlO3 TBq ALIxlO3 

Radionuclidenlaboratoria < 0,01 0,5 < 0,2 13,9 < 0,01 0,1 

Nucleaire installaties 250 350 // 8 8,9 nihil nihil 

Ingekapselde bronnen nihil nihil nihil nihil nihil nihil 

lonisatierookmelders nihil nihil nihil nihil nihil nihil 

Gebruiksartikelen 58 45 nihil nihil 57 40 

Totaal 308 395,5 < 8,2 22,8 57 40,1 

// edelgassen. 

Bron: hoofdstuk 2 van dit rapport 

Op grond van deze tabel ligt het voor de hand dat de toepassingen radionu

clidenlaboratoria, nucleaire installaties en gebruiksgoederen in aanmerking 

komen voor het stellen van emissienormen. Ten aanzien van de gebruiksgoederen 

dient echter in herinnering te worden geroepen dat de lucht- en bodememissie 

die hierbij staat aangegeven niet optreedt bij het gebruik zelf, maar het 

gevolg is van deponie aan het einde van de levensduur van het gebruiksgoed. In 

hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. 
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De vraag kan worden gesteld of het hier gegeven beeld van de afvalstromen in 

de toekomst sterk zal wijzigen, bijvoorbeeld doordat een (gedeelte van een) 

afvalstroom via een bewerking of door wijziging van de procesvoering van 

milieucompartiment verandert. In dit kader wordt wel gesproken van uitwissel

baarheid van de afvalstromen. Deze vraag is in algemene zin echter niet te 

beantwoorden. In de eerste plaats dienen de technische mogelijkheden aanwezig 

te zijn om de uitwisseling te bewerkstelligen, hetgeen voornamelijk wordt 

bepaald door de afvalstroom zelf. Daarnaast spelen de hiermee gepaard gaande 

kosten een bepalende factor bij de uitvoerbaarheid hiervan. 

Tabel 23 geeft een aantal voorbeelden van uit te voeren bewerkingen. Voor een 

deel worden deze reeds in de praktijk toegepast. 

Tabel 23 Uitwisselbaarheid van de afvalstromen. 

Van Naar Bewerking 

lucht water gaswassing 

lucht bodem, RA * absoluutfilters, koolfilters 

water bodem, RA ionenwisselaars, filters, 

indamping 

bodem lucht verbranding 

bodem water oplossen 

RA lucht verbanding 

RA water verdunning, oplossen 

RA bodem vrijgesteld afval na verval 

* RA: Radioaktief afval. 

4.3 DE BELANGRIJKSTE NUCLIDEN 

De verschillende toepassingen van radioaktieve stoffen brengen het gebruik van 

uiteenlopende radionucliden met zich mee. In hoofdstuk 2 is vrijwel iedere 

lozing via een aantal nucliden nader gekarakteriseerd. Tabel 24 geeft een 

samenvatting van de belangrijkste nucliden ten aanzien van de radiotoxiciteit. 

Op basis van een rangschikking naar hoogte van de geloosde radioaktiviteit of 

-toxiciteit kan een prioriteitstelling worden verkregen. Een dergelijke 
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benadering impliceert echter een oversimplificatie. De geloosde aktiviteit is 

zonder meer niet representatief voor het uiteindelijke risico, Door de 

lozingen uit te drukken in ALT-eenheden wordt weliswaar een betere indruk 

verkregen van de gevaarzetting, doch een nadere specificatie van de nucliden 

blijft noodzakelijk. De reden hiervoor ligt in het feit dat voor een in

schatting van het werkelijke risico rekening dient te worden gehouden met de 

nuclidespecifieke verspreidings- en gedragseigenschappen in het milieu. Naast 

de fysische halveringstijd worden deze bepaald door een groot aantal andere 

factoren zoals ondermeer adsorptie-eigenschappen en transferfactoren. 

Tabel 24 De belangrijkste nucliden van de afvalstromen. 

Nuclide Toepassing Compartiment 

H-3 nucleaire installaties 

H-3 gebruiksgoederen 

P-32 radionuclidenlaboratoria 

Ga-67 radionuclidenlaboratoria 

Co-60 nucleaire installaties 

Kr-85m nucleaire installaties 

Kr-87 nucleaire installaties 

Kr-88 nucleaire installaties 

Sr-90 nucleaire installaties 

Mo-99 nucleaire installaties 

Tc-99m radionuclidenlaboratoria 

Cd-115m nucleaire installaties 

1-125 radionuclidenlaboratoria 

1-131 radionuclidenlaboratoria 

Xe-133 nucleaire installaties 

Xe-135 nucleaire installaties 

Cs-134 nucleaire installaties 

Cs-137 nucleaire installaties 

Pm-147 gebruiksgoederen 

Tl-201 radionuclidenlaboratoria 

Th-232 gebruiksgoederen 

water 

lucht, bodem 

water 

water 

water 

lucht 

lucht 

lucht 

water 

water 

bodem 

water 

water, bodem 

water, bodem 

lucht 

lucht 

water 

water 

lucht, bodem 

water 

lucht, bodem 
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4.4 KRITIEKE GROEPEN 

Personen kunnen op verschillende wijzen in contact komen met radioaktieve 

stoffen en/of ioniserende straling. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in 

een stralingsbelasting door beroepsuitoefening en een belasting buiten de 

werksituatie. De blootstelling in de werksituatie kenmerkt zich door een 

maximale blootstellingsduur van circa 40 uur per week en betreft alleen 

volwassenen. Nederland telt ongeveer 2500 van deze radiologische werkers, 

verdeeld over een tweetal categoriën. De werknemers uit categorie B vinden hun 

werkzaamheden veelal in C-laboratoria en toepassing van toestellen, waarbij de 

kans op een zekere stralingsbelasting weliswaar aanwezig is doch onder normale 

omstandigheden niet uit zal komen boven 30% van de dosislimiet voor radio

logische werkers van 50 mSv per jaar. Werkzaamheden in B-laboratoria, kern

reactoren en in de nuclideproduktie worden in het algemeen uitgevoerd door 

radiologische werkers uit categorie A. Vanwege de grotere omvang van de 

stralingsbronnen bestaat in principe de mogelijkheid dat deze werknemers een 

dosis oplopen van meer dan 30% van de dosislimiet. Voor beide groepen geldt 

dat zowel bij aanvang als na de definitieve beëindiging van de werkzaamheden 

een medisch onderzoek verplicht is gesteld. Voor categorie A dient dit 

onderzoek jaarlijks te worden herhaald (Stcrt, 1986). 

Naast deze twee groepen radiologische werkers is nog een derde groep van 

belang. In deze groep bevinden zich ondermeer de werknemers die voor het uit

voeren van hun feitelijke werkzaamheden gebruik maken van apparatuur waarin 

zich een kleine bron bevindt of waarbij slechts een geringe hoeveelheid 

röntgenstraling vrijkomt. Het jaarlijks dosisequivalent dat deze groep oploopt 

is in het algemeen gering (< 5 mSv). 

De niet-beroepsmatige blootstelling laat zich onderverdelen in een tweetal 

belastingspaden. De belangrijkste hiervan is de belasting die een Nederlander 

oploopt als patiënt ten gevolge van diagnostisch en therapeutisch onderzoek. 

Gemiddeld gaat het daarbij om ongeveer 0,5 mSv per jaar, met een spreidings

breedte van 0-85 mSv per jaar (Blaauboer en Vaas, 1988). Daarnaast vormen de 

lozingen van geringe hoeveelheden radionucliden tezamen met het gebruik van 

consumentengoederen en rookmelders een (theoretische) stralingsbelasting. Voor 

deze laatste wordt in het algemeen een blootstellingsduur van 24 uur per dag 

aangehouden hoewel dit zeker niet altijd het geval zal zijn. Een ander be

langrijk kenmerk van deze groep is voorts dat deze (nog) minder homogeen is 

dan de hiervoor genoemde groep werknemers. Een aantal subgroepen zoals bij-
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voorbeeld zwangere vrouwen en kinderen vragen vanuit stralingshygiënisch op

zicht extra aandacht omdat deze per dosiseenheid een groter risico lopen dan 

gemiddeld het geval zal zijn. Anderzijds kunnen ook door verschillen in 

locatie of persoonlijke gewoonten grote variaties in de opgelopen dosis 

mogelijk zijn. Tabel 25 geeft enige kenmerken van de verschillende groepen 

aan. Gelet op voornoemde heterogeniteiten zullen met name onder de bevolking, 

maar mogelijk ook in de andere groepen meerdere kritieke en gevoelige sub

groepen onderscheiden moeten worden. 

Tabel 25 Enkele kenmerken van bevolkingsgroepen. 

Groep Leeftijd Blootstelings- Medisch Persoons

duur per dag toezicht dosimeter 

Radiologisch werker A 18-65 8 ja * ja 

Radiologisch werker B 18-65 8 ja // ja 

Overige werknemers 18-65 8 nee nee 

Patiënten 0-100 PM @ PM nee 

Leden bevolking 0-100 24 nee nee 

* inkeuring en keuring bij beëindiging van het werk; jaarlijkse controle. 

// inkeuring en keuring bij beëindiging van het werk; 

@ pro memori 
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5. METHODIEK EMISSIENORMEN 

5.1 VOORWOORD 

Van de in hoofdstuk 2 behandelde toepassingen komen de radionuclidenlabora-

toria, de kerncentrales, de aktiviteiten op het ECN-terrein en de faciliteit 

voor de verrijking van uranium in aanmerking voor normering van de emissies. 

Of voor deze toepassingen één en dezelfde methodiek kan worden gehanteerd is 

nog niet duidelijk. Alvorens in te gaan op een mogelijke aanpak wordt de 

problematiek rond de emissienormen aan een nadere beschouwing onderworpen. 

Een probleem dat zich voordoet bij het formuleren van een mogelijk model voor 

het opstellen van emissienormen is dat sommige dosiscomponenten niet altijd 

direct in verband zijn te brengen met een bepaalde lozing. Depositie op 

groenten van primair naar lucht geëmitteerde radioaktieve stoffen in de buurt 

van een lozingspunt kan immers aanleiding geven tot een dosisverhoging ten ge

volge van consumptie op een plaats welke hier 100 km van is verwijderd. 

Als extra complicerende factor hierbij geldt dat via import van voedings

middelen, alsmede via de grote rivieren en de lucht ook lozingen die in het 

buitenland hebben plaats gevonden een bijdrage leveren tot deze "diffuse" 

blootstelling. 

De volgende paragraaf handelt over mogelijke uitgangspunten voor een op te 

stellen model. 

5.2 MOGELIJKE UITGANGSPUNTEN 

5.2.1 Directe en indirecte blootstelling 

De blootstelling van de mens door in het milieu geloosde nucliden kan op ver

schillende wijzen worden benaderd. Een indeling is die waarbij onderscheid 

wordt gemaakt in een directe blootstelling en een indirecte blootstelling. De 

directe blootstelling is het gevolg van bronnen die zich in de nabije omgeving 

bevinden en dientengevolge aanleiding geven tot een zekere piekbelasting. De 

indirecte blootstelling kenmerkt zich door het feit dat deze uit min of meer 
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homogeen over de bevolking verdeelde componenten bestaat. Een dergelijk 

onderscheid vereenvoudigt de modellering in zoverre dat voor de evaluatie van 

de stralingsdosis van een willekeurig individu de "verafgelegen" bronnen ver

ondersteld worden een gemiddelde dosisbijdrage te leveren waardoor slechts 

enkele zich in de onmiddellijke omgeving bevindende bronnen een specifieke 

individuele benadering vragen. 

Een verdere uitwerking van deze optie vergt criteria om onderscheid te maken 

tussen de directe en de indirecte blootstelling, bijvoorbeeld in de vorm van 

een afkapgrens voor de risico- of dosisbijdrage die nog relevant wordt geacht 

bij directe blootstelling. In een dergelijke opzet is ook het probleem van 

cumulatie (de blootstelling aan meerdere brontermen tegelijkertijd) tot een

voudigere proporties terug te brengen. Naarmate het afkaperiterium voor de 

directe bijdrage hoger wordt gesteld, zal deze aan steeds minder bronnen zijn 

toe te schrijven. 

5.2.2 Milieukwaliteitseisen 

Emissienormen hangen ten nauwste samen met de milieukwaliteitseisen, zodat het 

voor de hand ligt deze als uitgangspunt te nemen. Een voordeel van deze be

nadering is dat deze aansluit bij de methodiek zoals deze bij andere, niet-

radioaktieve stoffen wordt gevolgd. In het kader van het projekt Beleids

notitie stralingshygiëne zijn in deelprojekt 4 criteria beschreven ten aanzien 

van de toelaatbare besmettingsniveau's van de verschillende milieucomparti

menten. Uitgangspunt hierbij is geweest dat (optie B): 

R\ ,. , = H, , ^ + H . + H, . + H , , < 1 mSv 
totaal lucht water bodem voedsel 

waarbij H.. , ., H , H, , , en H , . de gesommeerde jaarlijkse effec

tieve dosisequivalenten zijn over alle nucliden en alle blootstellingswegen 

ten gevolge van de zich in lucht respectievelijk water, bodem en voedsel 

bevindende radionucliden. 
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Bij het opstellen van het model Is uitgegaan van een stationaire situatie, 

waardoor sprake is van een constante, homogeen verdeelde concentratie in elk 

van de beschouwde compartimenten. Onder de veronderstelling dat altijd aan de 

hierboven genoemde ongelijkheid wordt voldaan indien de dosisbijdrage van één 

enkel compartiment minder bedraagt dan 10% van de referentiedosis, zijn zoge

noemde milieucompartimentskwaliteitseisen geformuleerd. 

De aanname van een homogene verdeling vormt een ernstig beletsel om met de 

emissienormen aan te sluiten bij milieukwaliteitseisen. Enerzijds vindt een 

deel van de lozingen batchgewijs plaats (bijvoorbeeld waterlozingen), ander

zijds zal door verdunning en verval tijdens de verspreiding een concentratie

gradiënt worden opgebouwd. De in het project milieukwaliteitseisen voorgestel

de onderverdeling naar compartimenten is echter goed bruikbaar. 

Deze onderverdeling kan zowel op de directe als op de indirecte blootstelings-

route worden toegepast. Uit de totale emissie van de verschillende toe

passingen zoals samengevat in hoofdstuk 4 kan middels een aantal aannamen de 

gemiddelde radionuclideconcentraties in de hiervoor genoemde compartimenten 

worden bepaald. Voor de directe omgeving van een lozingspunt kan onder ge

bruikmaking van de per (gemiddelde) toepassing gegeven emissies uit hoofdstuk 

2 via locale modellen een (maximale) nuclideconcentratie worden berekend. 

Daartoe dient naast het eerder genoemde afkapcriterium ook een duidelijke 

strategie ontwikkeld te worden met welke locale heterogeniteiten nog rekening 

dient te worden gehouden in verband met de keuze van de modelparameters. 

De op deze wijze bepaalde nuclidenconcentraties gesommeerd over de directe en 

indirecte blootstellingsroutes kunnen worden getoetst aan de milieukwaliteits

eisen. Een dergelijke toetsing biedt ook de mogelijkheid tot het vaststellen 

van emissienormen. Uit voorgaand betoog blijkt echter dat het concept van 

milieukwaliteitseisen niet noodzakelijk is voor het opstellen van emissie

normen. In plaats van een emissie op de resulterende directe en indirecte 

concentraties te beoordelen, kan evengoed een directe en indirecte dosis- of 

risicobijdrage worden berekend. Deze bijdrage zal dan getoetst kunnen worden 

aan een nader te bepalen dosis- of risicolimiet. Een keuze voor één van beide 

opties zal dan ook door andere overwegingen dienen te worden ingegeven. 
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6. METHODIEK PRODUKTNORMEN 

6.1 VOORWOORD 

De normstelling voor produkten beperkt zich tot de toepassingen ingekapselde 

bronnen, rookionisatiemelders, gebruiksgoederen, en de ioniserende straling 

uitzendende toestellen. De produktnormen zoals hier gedefinieerd richten zich 

op de bescherming tijdens het gebruik van deze produkten en niet op de 

mogelijke stralingsbelasting die het gevolg is van deponie en verwerking aan 

het einde van de levensduur van het produkt. De voorwaarden die vanuit deze 

optiek aan met name gebruiksgoederen dienen te worden gesteld, zullen in 

samenhang met emissie-eisen geformuleerd moeten worden en vormen aldus een 

onderwerp voor nader onderzoek. 

Bij het formuleren van een model voor de produktnormen dient niet alleen 

rekening te worden gehouden met de reguliere blootstelling maar ook met het 

optreden van eventuele calamiteiten zoals oververhitting, breuk en dergelijke. 

Het hiermee geassocieerde risico wordt bepaald door de kans op vrijkomen van 

de radioaktieve inhoud. Deze kans kan worden beperkt door het stellen van 

ondermeer constructie-eisen, alsmede gebruiksvoorschriften. De beperkte tijd 

voor de studie liet niet toe een evaluatie te maken van deze kansaspecten. 

Tevens wordt geen aandacht besteed aan de produktnormen ten aanzien van pa

tiënten, daar dit buiten de opdracht is gehouden. 

Gezien het feit dat lekkage van de bron ook onder normale omstandigheden nooit 

geheel is uit te sluiten dienen naast produktnormen ter beperking van de 

externe stralingsdosis normen opgesteld te worden die het risico van inwendige 

besmetting minimaliseren. In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op 

de produktnorm voor respectievelijk uitwendige en inwendige bestraling. 

6.2 PRODUKTNORM UITWENDIGE BESTRALING 

Of en zo ja in welke mate een uitwendig bestralingsrisico aanwezig is, wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door de uitgezonden straling. In geval van 

alpha-straling zal de omringende lucht en de opperhuid de uitgezonden deeltjes 

volledig tegenhouden. Ook bij bêta-straling treedt een dergelijke absorptie op 

die echter, afhankelijk van de energie van de deeltjes niet altijd volledig 

zal zijn. Met een eenvoudige afscherming van de bron kan het uitwendig stra-
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lingsrisico vrijwel tot nul worden gereduceerd. De afscherming van gamma

staling is minder eenvoudig en vindt nooit volledig plaats. De hoogte van de 

blootstelling wordt bepaald door: 

a. de bronsterkte 

b. de energie van de uitgezonden straling 

c. de afstand tot de bron 

d. de aangebrachte afscherming, en 

e. de blootstellingsduur. 

Voor he t model i s h e t noodzakelijk om een genormeerde a k t i v i t e i t A te 
norm 

k a r a k t e r i s e r e n . Voor een a r b e i d s i t u a t i e wordt deze A gedefinieerd a l s die 
norm ° 

aktiviteit in becquerel van een nuclide waarvoor geldt dat het dosistempo op 1 

meter afstand van de bron 1 mSv per jaar (50 weken a 40 uur) bedraagt. Deze 

A kan worden berekend uit de zogenoemde specifieke gammastralingscon-

stanten. De maximaal toegestane bronsterkte (A ) kan dan worden berekend met 
6 max 

behulp van de volgende formule: 
A = A x (2 ) Bq per mSv.jaar (1) 

max norm i r J 

waarin: 

de parameter is voor de afstand tot de bron: 

a = 0: afstand tot de bron 1 meter 

a = 1: afstand tot de bron 1,4 meter 

a = 2: afstand tot de bron 2 meter 

a = 5: afstand tot de bron ca. 6 meter 

de parameter is voor de aangebrachte afscherming: 

b = 0: geen afscherming 

b = 1: aangebrachte afscherming 1 halveringsdikte 

b = 2: aangebrachte afscherming 2 halveringsdikten 

de parameter is voor de blootstellingsduur: 

c = 0: 100% van de werktijd 

c = 1: 50% van de werktijd 

c = 2: 25% van de werktijd 
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Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat bovenstaand model geen dosis-

limiet Impliceert, maar in navolging van het deelproject Milieukwaliteltseisen 

alleen normeert naar 1 mSv.jaar . Bij een toegestane dosislimiet van 50 

mSv.jaar wordt de toegestane bronsterkte ook 50 maal zo hoog. 

Hoewel dit niet nader is uitgewerkt is het hierboven beschreven principe ook 

toepasbaar voor andere soorten straling, en bestraling door meerdere bronnen 

tegelijkertijd. Is dit laatste het geval dan dient, indien in een ruimte n 

stralingsbronnen aanwezig zijn, te worden voldaan aan de volgende voorwaardes 

S (A)i ' ( /Wl * l (2> 
n 

waarin: 

(A), de aktiviteit is van de i-de bron, en 

(A ), de volgens bovenstaande formule berekende maximale aktiviteit is van 
max i B 

bron i, 

n aantal stralingsbronnen. 

Dit model is ook bruikbaar voor een blootstelling buiten de werksfeer. Doordat 

de mogelijke blootstellingsduur langer kan zijn dient in de exponent van 

formule (1) een extra term van -2 te worden opgenomen (40 uur versus 168 uur 

per week), en dient bij de parameter c de werktijd te worden vervangen door 

dag. Bij de limitering van de toegepaste aktiviteit in gebruikartikelen kunnen 

echter ook milieuoverwegingen een rol spelen (zie hoofdstuk 4.2). 

6.3 PRODUKTNORM INWENDIGE BESTRALING 

Inwendige bestraling kan optreden via een aantal routes. Omdat in de praktijk 

de besmettingsroute via inhalatie de meest kritieke weg vormt, wordt in deze 

studie vooralsnog de aandacht gericht op het geven van een verband tussen de 

oppervlaktebesmetting en de inhalatiedosis. Echter met name wanneer men niet 

bedacht is op het vrijkomen van een zekere hoeveelheid radioaktiviteit kan ook 

ingestie een belangijke rol spelen. Geen aandacht, en wellicht een onderwerp 

voor vervolgstudie, is geschonken aan de factoren die de hoogte van een opper

vlaktebesmetting zelf bepalen zoals ondermeer de constructie, het gebruiks-

doel, het nuclide en de toegepaste aktiviteit. 
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Voor de berekening van de toelaatbare oppervlaktebesmetting wordt gebruik 

gemaakt van de zogenoemde resuspensiefactor K. Deze is gedefinieerd als het 

quotiënt van de concentratie in lucht en de oppervlaktebesmetting. 

Bij een gegeven maximale oppervlakte besmetting A zal een radiologisch 

werker met een arbeidsduur van 2000 uur per jaar een hoeveelheid aktiviteit 

inademen ter grootte van: 

I s 2000 x K x A x V (3) 
max 

waarin: 

I de ingeademde aktiviteit is per jaar [Bq], 

K de resuspensiefactor is [m ], 

A de maximaal toegestane oppervlaktebesmetting [Bq.m ] en 
max o . 

V het ademtempovolume [m .h ]. 

Wanneer we evenals in het vorige hoofdstuk normeren naar een dosistempo van 1 

mSv per jaar, dan geldt dat (voor een volwassene) de bovengenoemde aktiviteit 

ten hoogste gelijk mag zijn aan 1/50 ALI voor inhalatie. De toegepaste waarde 
-5 -1 

van de parameter K is 5 x 10 " m (NRC, 1975) en voor V is de waarde 1,2 
3 -1 

m .h aangehouden (ICRP, 1975). Invullen van deze gegevens levert de volgende 

vergelijking op voor de maximaal toegestane oppervlaktebesmetting: 

-2 -1 
A - 0,2 ALI. , Bq.m per mSv.jaar (4) 
max m h H v J 

Deze benadering geldt voor de omgeving van de bron, waarbij geen rekening is 

gehouden met een optredende verdunning door ventilatie. 

Evenals in hoofdstuk 6.2 zou een hogere besmetting toelaatbaar kunnen worden 

geacht naarmate de blootstellingsduur evenredig daalt. Om redenen van prin

cipiële aard (dergelijke besmettingen dienen zoveel mogelijk te worden be

perkt) is hier echter van afgezien. 

Voor gebruiksgoederen is, hoewel niet nader uitgewerkt in principe een zelfde 

benadering te volgen als hierboven is aangegeven. Doordat in dit geval ook 

kinderen tot de blootgestelde groep behoren, dienen aangepaste waarden voor de 

ALI en het ademtempovolume te worden gebruikt. 



blad 53 van 60 

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK 

Deze studio is op te splitsen in een tweetal gedeelten, t.w.s 

a. een inventarisatiestudie naar het gebruik van radioaktieve stoffen en ioni

serende straling in Nederland, en 

b. een beschrijving van mogelijke methodieken voor het opstellen van emissie-

en produktnormen. 

Ten aanzien van het eerste punt dient vermeld te worden dat de studieopdracht 

zich gezien de beperkte tijd alleen heeft gericht op thans vergunnings-

plichtige aktiviteiteiten. Met betrekking tot de inventarisatie hiervan kan 

worden gesteld dat dit rapport een overzicht geeft van de verschillende toe

passingen alsmede van de omvang hiervan. Daarnaast wordt een overzicht gegeven 

van de afvalstromen zoals deze bij de verschillende toepassingen vrijkomen. 

Een samenvatting van de jaarlijkse radioaktieve afvalstroom is gegeven in 

tabel 21 op bladzijde 40. De totale aktiviteit hiervan wordt geschat op 22,4 

TBq per jaar, hetgeen overeenkomt met 782.000 ALI-eenheden. 

Tabel 22 (blz. 41) geeft per toepassing de lozingen weer naar de milieucompar-

timenten lucht, water en bodem. Voor de toepassing radionuclidenlaboratoria 

zijn de gegeven waarden gebaseerd op de maximaal toegestane lozingen. Het moet 

echter onwaarschijnlijk worden geacht dat de werkelijk geloosde hoeveelheden 

op dit niveau plaats vinden. De emissies van de nucleaire installaties zijn 

bepaald aan de hand van gemeten concentraties en geven aldus de orde van 

grootte goed weer. Doordat van jaar tot jaar enige variatie mogelijk is, 

dienen ook deze waarden niet al te absoluut te worden beschouwd. Gebruiks

artikelen leveren een opmerkelijke bijdrage tot het totaal van de emissies, 

waarbij met name Th door de hoge ALI-waarde voor inhalatie een belangrijke rol 

speelt. In figuur 5 (volgende blz.) zijn de verschillende emissies in beeld 

gebracht. 

Vanwege de hoogte van de geschatte emissiecijfers voor gebruiksgoederen is het 

noodzakelijk hier nadere aandacht aan te besteden. Een eerste aanzet daartoe 

zal worden gegeven in het kader van het RENA-project (REguleerbare vormen van 

Natuurlijke Achtergrondstraling). Een inventarisatie in huisvuil alsmede een 

controle van het voorgestelde model lijken de eerste prioriteiten te zijn. 
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Figuur 5 Overzicht emissies naar lucht, water en bodem. Bovenste figuur geeft 

emissies in TBq aan, onderste figuur in ALI-eenheden. 
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Daarnaast vormen de lossingen vla excreta van met radlofarmaca behandelde 

patiënten een relatief hoge bijdrage (9500 ALI-eenheden per jaar). Deze 

emissie naar water is gebaseerd op een in 1978 uitgevoerde inventarisatie. 

Gezien de ontwikkelingen die binnen het vakgebied van de nucleaire geneeskunde 

hebben plaats gevonden, vormen deze gegevens slechts een indicatie en dienen 

ze niet als volledig representatief beschouwd te worden. Voorgesteld wordt dan 

ook een hernieuwde inventarisatie te laten plaats vinden. 

De opdracht beperkte zich tot de vergunningplichtige aktiviteiten en de ge

bruiksgoederen in Nederland. Daardoor zijn een aantal onderwerpen die eveneens 

bijdragen tot het risico met betrekking tot blootstelling aan ioniserende 

straling niet in dit rapport behandeld. Dit zijn: 

a. de lozingen van buitenlandse Installaties, 

b. lozingen door niet-vergunningplichtige installaties, 

c. de risicobijdrage van ongevalsituaties, en 

d. externe bestraling anders dan ten gevolge van produkten en emmissies. 

ad a) Via de grote rivieren, maar ook via luchttransport en voedselimport 

draagt het buitenland in een bepaalde mate bij aan de blootstelling van de 

Nederlander. De aktiviteit die ons land via het water bereikt is goed bekend. 

Jaarlijks brengt de Coördinatie-commisie voor metingen van radioaktiviteit en 

xenobiotische stoffen een overzicht uit. Over de buitenlandse bijdrage in 

voedsel en lucht is echter veel minder bekend. 

ad b) Het is belangrijk zich te realiseren dat naast vergunningplichtige 

lozingen ook belangrijke lozingen plaats vinden door niet-vergunningplichtige 

installaties. Het betreft hier nucliden van natuurlijke oorsprong die in vrij

wel elk materiaal op aarde voorkomen. In het kader van het RENA-project is 

door het KVI een eerste aanzet gegeven tot het inventariseren van de vrij

komende aktiviteit bij niet-nucleaire installaties (Peute et al., 1988). Een 

nauwkeurige uitwerking, waarbij wellicht gebruik wordt gemaakt van de reeds 

verzamelde gegevens van de massastromen in het projekt Emissieregistratie, 

lijkt gewenst. 
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ad c) Een belangrijk onderwerp dat nadere aandacht verdient is het gegeven dat 

risico's niet alleen veroorzaakt worden door reguliere emissies, die optreden 

met een kans om en nabij de waarde één, doch dat ook ongevalemissies een 

risico impliceren. In deze laatste risico-categorie is met name de beheersing 

van het kansaspect van groot belang. 

ad d) Eveneens buiten het bestek van dit rapport viel de externe bestraling 

welko een lid van de bevolking kan oplopen uit andere bronnen dan ten gevolge 

van emissies of produkten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

verblijf in wachtkamers van ziekenhuizen, bij transport van radioaktief 

materiaal, op de bedrij fsgrens en dergelijke. De bijdrage tot het geheel is 

echter minimaal, doordat de verblijftijden in het algemeen kort zullen zijn. 

In het tweede gedeelte van deze studie is aandacht besteed aan het opstellen 

van een model voor de vaststelling van emissie- en produktnormen. Voor de 

produktnormen is een algemeen kader aangegeven, dat weliswaar nadere invulling 

behoeft, maar op zich goed toepasbaar lijkt. Daarbij is uitgegaan van een 

reguliere blootstelling. Daarnaast is echter eveneens een niet-reguliere 

blootstelling denkbaar ten gevolge van breuk, oververhitting, demontage en 

dergelijke. Ook in een dergelijk geval zal de blootstelling binnen zekere 

grenzen dienen te blijven. Een model dat deze benadering aanhangt zal antwoord 

dienen te geven op de vraag wat de kans is op een bepaalde calamiteit en welke 

(maximale) blootstelling in een dergelijk geval optreedt. 

Ten aanzien van het modelleren van emissienormen kan gesteld worden dat deze 

materie veel complexer is. Hiervoor zijn diverse concepten denkbaar, zonder 

dat aan één bepaalde aanpak bijzondere voordelen zitten, c.q. geen nadelen 

kleven. Doordat eerst hierover overeenstemming dient te bestaan, en een af

weging heeft plaats gevonden, zijn in dit rapport een aantal verschillende 

uitgangspunten beschreven waarop mogelijk milieukwaliteitseisen c.q. emissie

normen kunnen worden gebaseerd. 
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