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In dit rapport wordt vaak kortheidshalve gesproken over dosis, 

dosisequivalent, stralingsdosis of stralingsbelasting. Deze omschrijvingen 

hebben, tenzij anders vermeld, steeds de betekenis van effectief 

dosisequivaleat. 
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SUMMARY 

In the framework of the project STRAVE the radiation protection situation in 

The Netherlands is examined. In this first interim report an overall picture 

is given of the exposure of the population to the various sources of ionizing 

radiation in the year 1986. Because this project is still in progress, only a 

limited number of the existing sources has been examined thoroughly. These 

sources are cosmic radiation, terrestrial radiation (excluding radon and 

thoron), enhanced natural radiation from building materials and air traffic, 

and medical applications in diagnostic x-rays and radiotherapy. Using 

methodical procedures detailed information on these sources has been given on 

sourceterms, critical pathways and groups of exposed persons, radiation doses, 

dose distributions and time dependent tendencies. In addition, a comparison is 

made with the mean dose in other countries. 

The remaining radiation sources are only briefly discussed. The information 

for them was derived from the open literature and their results given in this 

report have a provisional character. 

OVERALL PICTURE OF THE RADIATION EXPOSURE OF THE DUTCH POPULATION IN 1986 

Radiation source Effective dose equivalent 
per head of the population 

Radon/thoron 
Medically used radiation sources (mostly x-rays) excluding radiotherapy 
Incorporated naturally occurring radionuclides (excl. radon en thoron) 
Technologically enhanced natural radiation sources (mostly building materials; 
excl. radon and thoron) 
Cosmic rays 
"Chernobyl" 
Terrestrial radiation from naturally occurring radionuclides 
Other radiation sources < 0,02 < 1 

Total 2,4 100 

The collective dose equivalent for the Dutch population due to all sources of 

radiation amounted to about 35000 man Sv in 1986; that is equivalent with an 

Mean 

tmSv/a] 

1.0 
0,41 

0,37 

0,32 

0,20 

0,06 

0,05 

value 

% of total 

41 
17 
15 
13 

8 
3 
2 

Dose range 

[mSv/al 

0,1 -3,5 

0 -B5 
? 

0,16-0,75 

0,12-0,30 

0 -0,2 

0,02-0,38 
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average 2.4 mSv/a per head of the population. In the table a picture is given 

of the most important sources of radiation. For a number of sources, for 

example medical applications of radiation and enhanced cosmic radiation in 

airplanes, only part of the population is involved in the exposure. In order 

to make a comparison with the radiation sources that cause a more general 

exposure, the collective effective dose equivalent is calculated for the 

population of the Netherlands. The table gives the mean effective dose 

equivalent per caput. Actually many radiation sources have a pronounced dose 

distribution in the exposed group. A more detailed review is therefore 

presented in chapter 11. 

The most important contributions to the collective effective dose equivalent 

in 1986 were caused by the exposure to radon and thoron, emanating from the 

soil and some buildingmaterials, and their decayproducts (41% of the 

collective dose), medical application of radiation (17%), internal irradiation 

through natural radiation sources (15%), technologically enhanced natural 

radiation sources (13%), cosmic rays (8%) and the consequences of the reactor 

accident in Chernobyl (3%). The contribution of the Chernobyl accident will 

decrease substantially during the next years. Terrestrial radiation (excluding 

radon and thoron) contributes only about 2% to the collective dose. The 

remaining radiation sources are responsible for less than 1% of the collective 

effective dose equivalent. 
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SAMENVATTING 

In het kader van het project Stralingshygiënische Verslaglegging (STRAVE) 

wordt onderzoek verricht naar de stralingshygiënische situatie in Nederland. 

In deze eerste interimrapportage wordt een overzicht gegeven van de 

blootstelling van de bevolking aan de diverse bronnen voor ioniserende 

straling in het jaar 1986. Omdat het project nog in een opbouwfase verkeert, 

is nog maar een beperkt aantal van de aanwezige bronnen volledig behandeld. 

Deze bronnen zijn kosmische straling, terrestrische straling, bouwmaterialen, 

vliegverkeer, röntgendiagnostiek en radiotherapie. Van deze bronnen wordt 

volgens een systematische aanpak gedetailleerde informatie gegeven over 

brontermen, belastingspaden, kritieke groepen, doses, dosisverdelingen en 

trends. Tevens wordt wat betreft de dosis een vergelijking gemaakt met de 

situatie in het buitenland. 

De overige bronnen worden slechts kort besproken. De gegevens hierover zijn 

rechtstreeks ontleend aan de literatuur en hebben nog een voorlopige status. 

OVERZICHT VAN DE STRALINGSBELASTING VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING IN 1986 

Stratingsbron Effectieve dosisequivalent 
per hoofd van de bevolking 

Gemiddelde waarde 
[mSv/al % 

irde 
totaal 

41 
17 
15 
13 

8 
3 
2 

Dosisbereik 
CmSv/a) 

0." -3,5 
0 -85 

? 

0,16-0,75 

0,12-0,30 
0 -0,2 
0,02-0,38 

Radon/thoron 1,0 
Medisch toegepaste stralingsbronnen (vnl. röntgendiagnostiek) excl. radiotherapie 0,41 
Natuurlijke radioactiviteit in het menselijk lichaam (excl. radon en thoron) 0,37 
Technologisch verrijkte natuurlijke stralingsbronnen (vnl. bouwmaterialen; 0,32 
excl. radon en thoron) 
Kosmische straling 0,20 
"Tsjernobyl" 0,06 
Terrestrische straling door natuurlijke radioactiviteit 0,05 
Overige stralingsbronnen < 0,02 < 1 

Totaal 2,4 100 

Het totale collectieve effectieve dosisequivalent voor de Nederlandse 

bevolking bedroeg in 1986 circa 35.000 mens Sv; dit is gemiddeld 2,4 mSv/a per 

hoofd van de bevolking. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
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belangrijkste stralingsbronnen. Er zijn een aantal bronnen, bijvoorbeeld 

medische stralingstoepassirtgen en vliegverkeer, waaraan slechts een deel van 

de bevolking is blootgesteld. Teneinde de vergelijking te kunnen maken met do 

overige stralingsbronnen, is uitgegaan van de collectieve dosis voor de totale 

bevolking. De tabel geeft het gemiddelde effectieve dosisequivalent per hoofd 

van de bevolking. In werkelijkheid vertonen vele bronnen een variatie in de 

dosis bij de blootgestelde groepen. In hoofdstuk 11 wordt hiervan een meer 

gedetailleerd overzicht gegeven. 

De grootste bijdrage wordt veroorzaakt door radon en thoron afkomstig uit de 

bodem of uit bouwmaterialen (41% van de totale dosis). Daarna volgen medische 

stralingstoepassingen (17%), natuurlijke radioactiviteit in het menselijk 

lichaam (15%), technologisch verrijkte natuurlijke stralingsbronnen (13%), 

kosmische straling' (8%) en de gevolgen van het reactorongeval in Tsjernobyl 

(3%). De bijdrage door Tsjernobyl zal in de komende jaren veel lager zijn. 

Terrestrische straling levert slechts een bijdrage van 2% terwijl de overige 

stralingsbronnen verantwoordelijk zijn voor minder dan 1% van de totale 

gemiddelde dosis. 
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1. INLEIDING 

Eind 1984 werden bij het Ministerie van VROM (DGM/S) plannen ontwikkeld voor 

een algemene verslaglegging over de blootstelling van de in Nederland 

woonachtige bevolking aan bronnen van ioniserende straling. Deze algemene 

verslaglegging moest bruikbaar zijn voor het nemen van beleidsbeslissingen, 

het voorbereiden van wetgeving, voorlichting aan het publiek en het 

rapporteren aan internationale organisaties over de stralingshygiënische 

situatie in Nederland. Voor de realisatie van deze plannen werd het project 

Stralingshygiënische Verslaglegging in het leven geroepen. 

Begin 1985 ontving het Radiobiologisch Instituut van TNO (RBI/TNO) de opdracht 

een voorstudie te verrichten voor dit project. De resultaten van deze 

voorstudie zijn gepubliceerd in rapport 85/3479 van RBI/TNO [SA85]. In dit 

rapport werd een profielschets gegeven van de toekomstige rapportage en werden 

overzichten gegeven van de lopende meetprogramma's en de in gebruik zijnde 

modellen bij overheidsinstellingen en industrie. Daarnaast werden 

gedetaileerde voorstellen gedaan voor de organisatie van de toekomstige 

rapportage. Hierin werd een structuur aanbevolen bestaande uit een centraal 

punt (coördinatie, algemene zaken, rapportage) plus meerdere knooppunten 

(data-acquisitie, ontwikkelen van modellen, berekeningen). Voor deze 

grootschalige opzet werden de jaarlijkse kosten geraamd op 1,25 miljoen 

gulden." 

Januari 1986 aanvaardde het RIVM van het Ministerie van VROM (DGM/S) de 

opdracht tot uitvoering van het project Stralingshygiënische Verslaglegging 

(STRAVE-project). Gezien de financieel beschikbare middelen werd, vergeleken 

met de voorstellen in de voorstudie, echter een minder grootschalige aanpak 

overeengekomen met de opdrachtgever. Dit heeft tot gevolg dat alle 

werkzaamheden door het RIVM zelf moeten worden verricht met een beperkte 

personele inzet. Alleen voor röntgendiagnostiek kan op steun worden gerekend 

van een subknooppunt (Afd. Health Physics; KUN) . Voorts werd overeengekomen in 

een periode van 3 jaar te komen tot een volledige rapportage van alle bronnen, 

met na de eerste twee jaren telkens een interimrapportage. Door het 

reactorongeval in Tsjernobyl trad in 1986 aanzienlijke vertraging op in de 

uitvoering, zodat verdere bijstelling van de planning nodig was. Het huidige 

rapport is het eerste interimrapport. 

Voor de begeleiding van het STRAVE-project is een begeleidingscommissie in het 

leven geroepen. In deze commissie zijn, naast de opdrachtgever en de 
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u i tvoe rde r , een aan ta l externe I n s t a n t i e s vertegenwoordigd. De samenste l l ing 

van deze commissie wordt gegeven in b i j l a g e 1. 

Het STRAVE-project kent de volgende d o e l s t e l l i n g e n : 

a) he t ontwikkelen van een raamwerk voor een j a a r l i j k s e rapportage over de 

s t r a l i ngshyg iën i sche s i t u a t i e in Nederland 

b) h e t verschaffen van i n z i c h t in de kwant i t a t i eve b i jd rage van de d iverse 

s t ra l ingsbronnen aan de s t r a l i n g s b e l a s t i n g van de bevolking of k r i t i e k e 

groepen h i e r u i t . Het p ro j ec t d ien t bovendien i n z i c h t t e geven in 

dos isverdel ingen en d i e n t "wi t te vlekken" in de kennis over de 

b l o o t s t e l l i n g e n aan een bepaalde bron te s igna le ren . 

c) he t geven van kwan t i t a t i e f i n z i c h t in he t e f f ec t van bele idsmat ige 

verander ingen, of andersoor t ige ontwikkelingen op s t r a l i ngshyg i ën i s ch 

gebied, op de s t r a l i n g s b e l a s t i n g van de bevolking. 

Uit deze d o e l s t e l l i n g e n vo lg t de keuze voor een b ronger ich te aanpak. Hierbi j 

wordt ui tgegaan van een ruime d e f i n i t i e van een bron: onder een s t r a l i n g s b r o n 

wordt i ede re a c t i v i t e i t ve rs taan waarbij r a d i o a c t i v i t e i t of ioniserende 

s t r a l i n g vr i jkomt. Dit impl icee r t dat b i jvoorbeeld ook een r ö n t g e n t o e s t e l 

De inde l ing naar bron, die veel overeenkomsten ve r toon t met d i e in de UNSCEAR-

rappor ten , i s a l s v o l g t : 

NATUURLIJK KUNSTMATIG 
Groep 1 : Natuur l i jke s t ra l ingsbronnen i n c l . Groep 2 : Medisch toegepaste s t ra l ingsbronnen 

technologisch v e r r i j k t e bronnen 2a: röntgendiagnostiek 
1a : Natuurlijke stralingsbronnen 2b: radiotherapie 
1a1: kosmische straling 2c: nucleaire geneeskunde 
1a2: terrestrische straling 
1a3: bestraling door inwendige besmetting met Groep 3 : Blootstelling via het milieu 

nat. radioact. (excl. radon en thoron) 3a: nucleaire installaties en verrijkingsinstallaties 
1a4: radon en thoron 3b: verwerking en opslag van radioactief afval 

3c: ziekenhuis- en onderzoekslaboratoria 
1b : Technologisch verrijkte natuurlijke 3d: overige stralingstoepassingen in 

•stralingsbronnen industrie en onderzoek 
Ibis met fossiele brandstoffen gestookte 3e: invoer via Rijn, Haas en Schelde 

energiecentrales 3f: fall-out van de bovengrondse kernwapenproeven 
1b2: ertsverwerkende industrie 3g: Tsjernobyl 
1b3: bouwmaterialen 
1bi: vliegverkeer Groep A : Consumentenprodukten 

Groep 5 : Transport van radioactieve bronnen 

Groep 6 : Beroepsmatige blootstelling aan straling 

Groep 7 : Incidentele gebeurtenissen . 
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onder de definitie valt. Per stralingsbron wordt bestudeerd wat de bijdrage is 

tot het individuele/ collectieve effectieve dosisequivalent en het 

individuele/ collectieve genetisch significant effectieve dosisequivalent. 

Deze eerste rapportage in het kader van het STRAVE-project, die tot stand is 

gekomen in overleg met de begeleidingscommissie, betreft de stralingsbelasting 

van de Nederlandse bevolking in 1986. Een aantal bronnen, Ce weten 

Ial/la2/lb3/lb4/2a en 2b, zijn intensief bestudeerd. De argumentatie voor de 

keuze voor deze bronnen is dat wordt verwacht dat in de komende twee jaar 

weinig nieuwe feiten over deze bronnen beschikbaar zullen komen. Bij de 

bestudering is gebruik gemaakt van de systematische aanpak die beschreven is 

in Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk zijn tevens de grootheden en eenheden 

gedefinieerd die bij de rapportage zijn gebruikt. Volgens deze systematische 

aanpak wordt per bron een korte beschrijving van de bron plus een overzicht 

van de beschikbare informatie gegeven. Daarna volgen gegevens over brontermen, 

belastingspaden, kritieke groepen, doses en dosisverdelingen. Tenslotte worden 

uitspraken gedaan over de trends en wordt de vergelijking gemaakt met de 

situatie in het buitenland. Minder belangrijke gegevens en omvangrijke 

berekeningen worden gegeven in de vorm van Appendices; de nummering hiervan 

loopt parallel met die in het hoofdrapport. 

De overige bronnen worden vrij summier behandeld volgens een standaardaanpak 

waarbij alleen gebruik is gemaakt van literatuurgegevens. Deze resultaten 

hebben hierdoor een voorlopige status hetgeen duidelijk is vermeld bovenaan de 

desbetreffende pagina's. 

Bij de rapportage is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Nederlandse gegevens. 

Met name het SAWORA-programma (onderzoeksprogramma stralingsaspecten van 

woonhygiëne en verwante radioecologische problemen) heeft hierbij een 

wezenlijke bijdrage als informatiebron geleverd. Dubbeltellingen zijn zoveel 

mogelijk vermeden; meetresultaten die stralingsbijdragen bevatten van meer dan 

één bron zijn hiervoor gecorrigeerd. Door de beschreven aanpak is het mogelijk 

een schatting te geven van de stralingsbelasting in 1986. 

Dit overzicht heeft een voorlopig karakter. Het project is in een opbouwfase 

waardoor van een groot aantal bronnen de definitieve gegevens nog niet 

beschikbaar zijn. In hoofdstuk 11 is een eerste vergelijking gemaakt met de 

overzichten van de totale stralingsbelasting uit een aantal omringende landen 

en die uit de UNSCEAR-rapportage [UN82], In de komende jaren zullen steeds 

meer stralingbronnen gedetailleerd worden uitgewerkt terwijl informatie over 

de reeds behandelde bronnen aktueel zal worden gehouden. Hierbij zullen ook de 
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resultaten van het RENA-project (programma reguleerbare vormen van natuurlijke 

achtergrondstraling) gebruikt worden. 

In 1989 dient het STRAVE-project te worden afgerond met een eerste volledige 

verslaglegging over de stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking in 

1988. Er moet dan een raamwerk zijn ontstaan voor een jaarlijkse rapportage 

over de stralingshygiënische situatie in ons land. Hierin zullen ook de 

radioactiviteitsmetingen en de dosisberekeningen in het kader van de CCRX 

worden geïntegreerd. Deze jaarlijkse rapportages gaan dan een actueel beeld 

geven van de stralingsbelasting van de bevolking en kunnen als zodanig als 

basisdocument fungeren voor rapportages op dit terrein aan de EG en UNSCEAR. 

Daarnaast zullen de jaarlijkse rapportages een belangrijke bijdrage kunnen 

gaan leveren voor hpt voorspellen van de effecten van beleidsveranderingen en 

het weergeven van trends, die kunnen worden gebruikt voor het voorbereiden van 

wetgeving en het geven van voorlichting. 
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2. SYSTEMATIEK 

Dit hoofdstuk beschrijft de gekozen systematiek voer deze STRAVE-rapportage. 

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de grootheden, definities, 

eenheden en concepten uit de stralingshygiëne die bij de rapportage zullen 

worden gebruikt om de blootstelling aan straling van individuen en/of 

bevolkingsgroepen te karakteriseren, 

Vervolgens wordt de groepsindeling van de stralingsbronnen toegelicht en 

wordt uiteengezet wat het gevolgde systeem is bij de aanpak van de diverse 

bronnen. In het laatste onderdeel komt de totale stralingsbelasting aan de 

orde en wordt beschreven welke grootheden primair zullen worden gekozen als 

maat voor de stralingsbelasting van de bevolking. 

2.1 <"-r*othede- en concepten uit de stralingshygiëne 

2.1.1 Stralingsdosimetrische grootheden van belang voor individuen 

Geabsorbeerde dosis 

Bij de interactie tussen ioniserende straling en materie wordt in het 

materiaal energie geabsorbeerd. De energieafgifte per eenheid van massa 

wordt de geabsorbeerde dosis, D, genoemd met als SI-eenheid de gray (1 Gy -

1 J/kg). 

Kerma 

Bij ongeladen stralingssoorten, zoals electromagnetische straling of 

neutronen, vindt de energieoverdracht indirect plaats doordat eerst geladen 

deeltjes worden gecreëerd die op hun beurt weer in wisselwerking treden met 

de materie waarin ze zich bevinden. Om het stralingsveld te karakteriseren 

wordt de kerma, K, (kinetic energy released in material) gebruikt, 

gedefinieerd als de som van de beginenergieën van alle geladen deeltjes die 

per massa- eenheid vrijkomen. Kerma heeft de gray [Gy] als SI-eenheid. De 

kerma is materiaal afhankelijk en kan bijvoorbeeld in weefsel of in lucht 

worden opgegeven, l.p.v. de luchtkerma wordt voor electromagnetische 

straling vaak de grootheid exposie, X, gebruikt die gedefinieerd is als het 

aantal luchtionisaties per massaeenheid [C/kg], Een oude eenheid voor 

exposie is de röntgen [R]; in droge lucht geldt 1 R - 2,6 x 10 C/kg - 8,7 
_3 

x 10 Gy. 
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Dosisequivalent 

Het effect van straling op organismen is primair afhankelijk van de 

geabsorbeerde dosis, waarbij voor lage doses wordt verondersteld dat de kans 

op laat-somatische of genetische effecten (beide effecten zijn stochastische 

effecten) lineair is met de dosis. Vanuit de radiobiologie is echter bekend 

dat de verschillende soorten ioniserende straling bij dezelfde dosis een 

verschillend biologisch effect hebben. Teneinde deze verschillen 

kwantitatief te kunnen beschrijven is voor lage doses, die voor 

stralingsbeschermingsprincipes worden gebruikt, de grootheid 

dosisequivalent, H, ingevoerd waarbij, in principe afhankelijk van de 

energie, aan iedere soort straling een dimensieloze kwaliteitsfactor Q wordt 

toegekend: 

H - D.Q [1] 

Q is gekoppeld aan de lineïeke energieoverdracht in water L^ [«V/m] die een 

maat is voor de energieafgifte per baanlengte direct langs de baan van het 

deeltje. Vaak is de waarde van L niet bekend; dan kan met 

benaderingswaarden voor Q worden gewerkt die voor een aantal 

stralingssoorten als volgt worden opgegeven [IC77]: 

Soort straling Benaderingswaarde Q 

7-straling, röntgen-straling, electronen, positonen 1 

Thermische neutronen 2,3 

Neutronen,protonen en enkelvoudig geladen deeltjes met een 10 

onbekende energie van de grootte van tenminste de rustmassa 

a-deeltjes en meervoudig geladen deeltjes en deeltjes van 20 

een onbekende lading met een onbekende energie 

Het dosisequivalent, H, heeft de sievert (1 Sv - 1 J/kg) als SI-eenheid. 

Effectief dosisequivalent 

Vaak is bij aan straling blootgestelde personen de bestraling niet homogeen 

over het lichaam verdeeld. Voorbeelden zijn plaatselijke bestraling door 

ruimtelijk begrensde stralingsbundels en inwendige besmetting met 

radioactiviteit waarbij de concentratie in bepaalde organen/weefsels hoger 
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zal zijn dan in andere organen. Teneinde de gevolgen van deze partiële 

bestralingen te kunnen evalueren heeft de ICRP, ten behoeve van de 

stralingsbescherming van radiologische werkers, voor lage dosis het concept 

effectief dosisequivalent, H , aanbevolen. Hierbij wordt het risico voor 

ieder afzonderlijk orgaan of weefsel op stochastische effecten m.b.v. een 

orgaanspecifieke weegfactor w in rekening gebracht; de onderstaande tabel 

geeft de aanbevolen weegfactoren [IC77]: 

Orgaan of weefsel Weegfactor w 

Borst 0,15 

Rode beenmerg 0,12 

Longen 0,12 

Schildklier 0,03 

Botoppervlak 0,03 

Vijf overige organen die de hoogste doses ontvangen 0,30 

Gonaden (ernstige afwijkingen in ót eerste twee generaties) 0,25 

Som van de weegfactoren 1.00 

Hoewel bovenstaande weegfactoren zijn ontwikkeld voor de stralingsbescher

ming van individuele radiologische werkers van beide sexen en met een leef

tijdsverdeling als bij een beroepsbevolking, worden ze zowel voor werkers 

als voor leden van de bevolking gebruikt. Wel wordt er daarbij vanuit gegaan 

dat de blootgestelde groep gelijkmatig is opgebouwd qua leeftijd en sexe 

evenals de beroepsbevolking. 

Het effectief dosisequivalent wordt als volgt uit de diverse orgaandosis-

equivalenten H berekend: 

He - S wt Ht [2] 

van In dit rapport wordt, tenzij anders vermeld, van bovenstaande definitie 

H uitgegaan. H heeft de sievert [Sv] als SI-eenheid. 

Somatisch effectief dosiseauivalent 

Bij het somatisch effectief dosisequivalent (SED) wordt, in tegenstelling 

tot bij het effectief dosisequivalent, geen rekening gehouden met de 
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genetische ri'ico's. Om toch een uniforme lichaamsdosis te verkrijgen die 

hetzelfde somatische risico veroorzaakt als de in werkelijkheid toegediende 

of ontvangen dosis, moeten de weegfactoren, zoals die voor het effectief 

dosisequivalent zijn geg» ven, worden opgeschaald zodat de som van deze 

factoren 1 oplevert. 

Volgdosisequivalent 

Bij interne besmetting met radioactiviteit vindt de bestraling plaats zolang 

er radioactiviteit in het lichaam aanwezig is. Deze situatie is wezenlijk 

anders dan die bij uitwendige bestraling waarbij de energieabsorptie stopt 

zodra het externe stralingsveld wordt verlaten. Bij radionucliden die een 

lange verblijftijd hebben in het menselijk lichaam zal de dosisopbouw in 

een groot aantal jaren plaatsvinden. Hierbij zal het dosistempo een functie 

van de tijd zijn en door de geleidelijke afname van de hoeveelheid 

radioactiviteit in het lichaam (fysisch verval en biologische verwijdering) 

steeds lager worden. Teneinde dit aspect van inwendige besmettingen te 

beschrijven is voor ieder orgaan/weefsel het volgdosisequivalent, H 6 0 [Sv] , 

gedefinieerd waarbij het totale dosisequivalent wordt berekend in de periode 

van 50 jaar na de besmetting op tijdstip t-0 met de volgende formule: 

H60 - o°J H(t) dt [3] 

Hierbij is H(t) het dosisequivalenttempo [Sv/s] in het orgaan op tijdstip t. 

Mutatis mutandis kan uit een tijdsafhankelijk effectief dosisequivalent

tempo, H (t), het effectief volgdosisequivalent, H-0 (Sv], worden 

gedefinieerd. 

Het is in de stralingsbescherming gebruikelijk om het (effectief) volgdosis

equivalent toe te kennen aan het jaar van de inname van de radioactiviteit. 

Deze methodiek wordt in het project ook toegepast bij blootstellingen van 

leden van de bevolking. 

Dosisconversiefactoren 

In het STRAVE-project wordt voor het vaststellen van het effectief 

volgdosisequivalent, veroorzaakt door de inhalatie of ingestie van een 

bepaalde hoeveelheid radioactiviteit, gebruik gemaakt van dosisconversie

factoren [Sv/Bq]. De toegepaste factoren, die gebaseerd zijn op aanpassingen 

van het ICRP-30 model voor inwendige besmetting van volwassenen, zijn 



ont.yw.nd aan publicaties van het Anstitut für Strahlenhygiene (BGA; W-

Duit&land) en zijn beschikbaar voor 1-, 5-, 10-, 15-jarigen en volwassenen 

[No85, Ho85/a/b/c]. 

t,1.2 Stralinpsdosimetrische grootheden van belang voor de bevolking of 

voor bevolkingsgroepen. 

Üft in dit onderdeel gegeven grootheden voor de beschrijving van de 

büvoikingsdoses zijn voornamelijk collectieve grootheden die gebaseerd zijn 

op tie in onderdetl 2.1.1 gedefinieerde stralingsdosimetrische 

ba iis&r»; ~i.heden voor individuen. 

Collectief effectief dosisequivalent (groepsgericht). 

Voor een bron-gerichte vaststelling van het risico voor werkers of 

bevolkingsgroepen dient het accent te liggen op de evaluatie van de 

collectieve bestraling van de groep als geheel en niet zozeer op de 

stralingsdosis voor een enkel individu. Hiervoor is het collectief 

effectief dosisequivalent, S , met als eenheid [mens Sv], gedefinieerd: 

S - e I H N(H ) dH [4] 

Hierin is N(H ) het aantal personen dat een effectief dosisequivalent, H 

[Sv] ontvangt (zie figuur 2.1). 

1 aantal 
personen 

Il aantal 
personen 

N ( H e > i ) 

eff . 
dos iseq . n - i eff . 

l "H- i dosiseq 

He H e + dHe H e , i 

Figuur 2.1 Voorbeelden van de verdeling van het effectief dosisequivalent 

over een bevolkingsgroep 
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Hoewel de 1CRP het gebruik van de eenheid mens Sv voor collectieve 

stralingsbelastingen vermijdt, wordt, evenals bij de UNSCEAR-rapporten, In 

het STRAVE-rapportages gebruik gemaakt van deze eenheid teneinde te 

verduidelijken dat de gerapporteerde dosis een collectieve dosis is. 

Vaak is de exacte dosisverdeling over de bevolkingsgroep niet bekend en is 

alleen informatie beschikbaar in de vorm van een klasse-indeling met het 

aantal personen, N(H . ) , binnen een klasse, i, die een gemiddeld effectief 
e, 1 

dosisequivalent, H .[Sv], ontvangen (zie figuur 2.1); het effectief 
e > * 

dosisequivalent, S , kan hieruit als volgt berekend worden: 

S - SÏÏ . N(ÏÏ .) [5] V^He,iN<He,i> 

Op identieke wijze als voor het totale lichaam kunnen vr specifieke 

organen de begrippen orgaandosis en orgaandosisequivalent worden 

gedefinieerd. 

Gemiddeld effectief dosisequivalent van de groep. 

Deze grootheid H [Sv] wordt verkregen door het collectief effectief 

dosisequivalent, S [mens Sv], te delen door het totale aantal leden, N , 

van de blootgestelde groep: 

H - fe - o/ He N(He) dHg _ f Hfi . N(He ,) [fi; 

Nt -j. N(He) dHe S N(H e i) 

H geeft alleen het gemiddeld effectief dosisequivalent in de groep weer. 

De meeste groepsleden zullen een hogere of een lagere dosis ontvangen 

waarbij het dosisbe'reik wordt bepaald door de dosisverdeling. Er zal worden 

getracht deze verdeling nader te karakteriseren m.b.v. begrippen als 

gemiddelde, mediaan en percentielwaarden. 

Collectief effectief volgdosisequivalent (bron^ericht). 

Indien S tijdsafhankelijk is, bijvoorbeeld bij langdurige aanwezigheid van 
radioactiviteit in het milieu, dient het collectief effectief volgdosis
equivalent S (committed effective dose equivalent)[mens Sv] te worden 

e i c 
gebruikt: 
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Se,c " 'S Se dt [7] 

Hierin is S het collectief effectief dosisequivalenttempo [mens Sv/a]. 

Hoewel de keuze van de integratietijd probleemgebonden is, wordt in de 

STRAVE-rapportage, tenzij anders vermeld, uitgegaan van een oneindige 

integratietijd. 

Genetisch significant dosisequivalent. 

Deze grootheid GSD [Sv] is gedefinieerd [UN82] als het dosisequivalent op 

de gonaden, dat, indien de groep uniform deze zelfde dosis zou ontvangen, 

aanleiding geeft tot hetzelfde aantal genetische effecten als bij de 

feitelijke verdeling van de gonadendosis in de groep. Het GSD heeft 

uitsluitend betrekking op genetische effecten en is afhankelijk van de 

leeftij ds- en sexeverdeling binnen de bestraalde groep. Het GSD kan als 

volgt worden berekend: 

SS H, N, v 
GSD - Is 1 , s 1 , S s [8] 

S N s vs 

s 

Hierin is N. het aantal personen van de leeftijds- en sexeklasse s, dat 

bestraald wordt binnen de dosisequivalentklasse 1 en daarbij een gemiddeld 

dosisequivalent H. [Sv] op de gonaden ontvangt. N geeft het aantal 

personen in de klasse s weer terwijl v de kindverwachting is voor 

individuen in de leeftijds- en sexeklasse s. Uit deze formele definitie 

blijkt dat de benodigde informatie voor de berekening van het GSD bestaat 

uit de verdeling van het dosisequivalent op de gonaden als functie van de 

leeftijd en sexe. 

2.1.3 Kritieke groepen. 

De groep personen binnen een bevolkingsgroep die door een bepaalde bron de 

hoogste dosis ontvangt wordt kortweg de kritieke groep genoemd. Teneinde 

enige harmonisatie te verkrijgen in de bepaling van de kritieke groep 

worden er criteria gesteld aan dit begrip. Zo worden er bij de 

blootstelling via het milieu eisen gesteld aan het bereik van de 

dosisverdeling binnen de kritieke groep. Het dosismaximum zal hooguit een 

factor tien hoger zijn dan het dosisminimum binnen de groep [IC85], 

Daarnaast dient de groep relatief homogeen te zijn wat betreft kenmerken en 



- 12 -

eigenschappen zoals leeftijd en dieet. Dit brengt met zich mee dat de 

kritieke groep meestal uit een beperkt aantal personen bestaat; veelal zal 

de groepsgrootte slechts enkele tientallen personen bedragen. Alleen in die 

gevallen waarin grote bevolkingsgroepen zijn blootgesteld aan een 

belastingsbron, kan de kritieke groep uit een groter aantal personen 

bestaan. 

Verbonden met kritieke groep zijn de begrippen kritieke belastings,paden en 

kritieke radionucliden (critical pathways and radionuclides). Dit; zijn 

respectievelijk die belastingsroutes waar, bij een opname van een nuclide, 

de grootste bijdragen uit voortkomen en die radionucliden welke de grootste 

bijdragen tot de dosis leveren. Milieumonitoringsprogramma's worden vaak 

hierop afgestemd. 

Het concept kritieke groep heeft primair tot doel inzicht te verschaffen in 

de verdeling van de stralingsdoses en daarbij met name • de maximale 

individuele blootstellingen vast te stellen. Dit maximum wordt veelal 

gebruikt om de toelaatbaarheid van de blootstelling te toetsen. 

Er zijn situaties waarin een zelfde persoon deel uitmaakt van twee of meer 

kritieke groepen. Dit kan aan het licht komen via persoonsgerichte 

monitoringsprogramma's. In het algemeen wordt verondersteld dat iemand 

maximaal slechts tot een beperkt aantal (2 a 3) kritieke groepen behoort. 

Naast het begrip kritieke groep dient rekening te worden gehouden met 

(groepen) personen die een verhoogde gevoeligheid voor ioniserend^,straling 

(per eenheid van dosis) bezitten. Leden van de bevolking waarvoor dit geldt 

zijn bijvoorbeeld ongeboren kinderen (bestraling zwangere vrouw), 

zuigelingen, jonge kinderen en lijders aan bepaalde chronische ziekten. 

2.2 Groepsindeling stralinpsbelastinpsbronnen. r 

Ter behandeling van de stralingsbelasting is er een indeling gemaakt naar 

bron. Voor een beleidsrapport, zoals het STRAVE-rapport, is van belang dat 

zichtbaar is wat beleidswijzigingen voor invloed hebben op het onderzochte 

terrein. Beleid en beleidswijzigingen kunnen in het geval van 

stralingsbelasting hetzij de toepassing van stralingsbronnen beïnvloeden 

(brongericht beleid) hetzij de blootstelling van de mens (effect gericht 

beleid). Daarom is de indeling per bron gemaakt. Bij deze indeling is in 

grote lijnen de voorstudie voor dit rapport (SAVE) gevolgd [SA85]. Bij de 

indeling in "Natuurlijk", "Technologisch verrijkt" en "Kunstmatig" is 

zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij buitenlandse rapporten op dit 
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gebied, zoals bijvoorbeeld van UNSCEAR [UN82]. In het bijzonder werd 

hierbij geprobeerd te voorkomen dat dubbeltellingen zouden plaatsvinden 

door overlappingen tussen verschillende groepen van stralingsbronnen. Voor 

de bronindeling zij verwezen naar het hoofdstuk "Inleiding". 

2.3 Aanpak per stralingsbelastinesbron. 

Per bron zullen de volgende, in de komende paragrafen beschreven, 

onderwerpen worden behandeld: 

-Beschikbare informatie 

-Brontermen 

-Belastingspaden 

-Kritieke groepen 

-Doses en dosisverdelingen 

-Trends en vergelijkingen met het buitenland 

De indeling binnen het rapport: 

Hoofdrapport Appendix 

Stralingsbron 3 

-Beschikbare informatie 

-Brontermen 

-Belastingspaden 

-Kritieke groepen 

-Doses 

-Trends en vgl. met buitenland 

Appendix 3 

-Gegevens 

-Gegevens + Model 

-Modelberekeningen 

-Modelresultaten 

-(Model-)berekeningen 

-(Model-)berekeningen 

Stralingsbron 4 

-Beschikbare informatie 

Appendix 4 

-Gegevens 
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Interessante doch niet direkt relevante data worden ondergebracht in een 

appendix waarvan de indeling parallel verloopt aan het hoofdstuk van de 

desbetreffende stralingsbron. Hetzelfde geldt voor modelberekeningen. 

Modelberekeningen omvatten namelijk veelal alle onderwerpen die per 

stralingsbron apart behandeld worden. Wat modelberekeningen betreft worden, 

indien deze voorhanden zijn, bestaande stralingsbelastingsmodellen 

toegepast. Indien geen modellen beschikbaar zijn, worden eigen modellen 

ontwikkeld. De beschrijving van de diverse modellen zal eenmalig 

plaatsvinden in de al eerder genoemde appendices; in volgende rapporten 

wordt naar het desbetreffende voorafgaande rapport verwezen. 

2.3.1 Beschikbare informatie. 

Als basis voor ieder hoofdstuk, waarin een stralingsbelastingsbron wordt 

behandeld, worden de te gebruiken informatiebronnen beschreven. Wanneer 

gegevens bekend zijn voor de Nederlandse situatie worden in eerste 

instantie die gebruikt. In tweede instantie wordt geprobeerd, door middel 

van berekeningen, deze gegevens in handen te krijgen. In het geval van 

medische toepassingen kan gebruik gemaakt worden van kennis die aanwezig is 

op de Katholieke Universiteit Nijmegen. In laatste instantie wordt er 

teruggevallen op buitenlandse of internationale publicaties. 

2.3.2 Brontermen. 

In de paragrafen met deze titel wordt een overzicht gegeven van zaken als 

lokatie, aard en grootte van de bron of bronnen, en van de soort geloosde 

radionucliden. Daarbij is de wijze van lozing ook van belang (bijvoorbeeld: 

afvoer via het oppervlaktewater of via de atmosfeer). Opslag van 

radionucliden wordt daarbij niet als verwijdering gezien maar als 

secundaire bron van stralingsbelasting en zal dan ook als aparte bron 

behandeld worden. Er wordt naar gestreefd alle bronnen apart in te delen 

hoewel overlappingen waarschijnlijk niet geheel te vermijden zullen zijn. 

In geval van meer globale bronnen, zoals de bodem (radon) of de ruimte 

(kosmische straling) wordt de eventuele geografische afhankelijkheid 

beschreven. 
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2.3.3 Belastinpspaden, 

Stralingsbelasting kan optreden door direkte bestraling van personen door 

een bron of door het vrijkomen van radionucliden uit een bron. In het 

eerste geval kan er alleen sprake zijn van externe bestraling van het 

menselijk lichaam. In het tweede geval kunnen radionucliden zich in meer of 

mindere mate verspreiden door de biosfeer en door inhalatie, ingestie en/of 

externe bestraling een stralingsbelasting bij de mens veroorzaken (zie 

figuur 2.2). Welke belastingspaden belangrijk zijn is afhankelijk van zaken 

als: wijze van lozing (lucht, water), mate van transport van een 
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Figuur 2.2 Stralingsbelastingspaden bij lozingen in de atmosfeer (A) 

en lozingen op het oppervlaktewater (B) [IA82], 
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radionuclide door het milieu en bijvoorbeeld de fysische en milieu-

biologische halveringstijd van het nuclide, Per stralingsbelastingsbron 

wordt aangegeven welke van de belastingspaden uit figuur 2.2 gevolgd 

worden. 

2.3.4 Kritieke groepen. 

De stralingsbelasting door een stralingsbron wordt meestal niet gelijkelijk 

verdeeld over alle leden van de bevolking. Dit kan komen door het zich wel 

of niet in de nabijheid bevinden van een bron, maar ook door de gevolgen 

van de betreffende straling voor het menselijk lichaam en die zijn 

leeftijds- en sexe-afhankelijk. Voor ieder type bron wordt er naar 

gestreefd de kritieke groep(en) te beschrijven en zo mogelijk aanwijsbaar 

te maken. Naast de kritieke groep of groepen wordt geprobeerd aan te geven 

hoeveel hoger de gemiddelde stralingsbelasting binnen deze groepen is dan 

onder de andere leden van de beschouwde bevolking die aan dezelfde 

stralingsbron blootstaan. Voor een meer algemene beschrijving van een 

"kritieke groep" zij verwezen naar paragraaf 2.1.3. 

2.3.5 Doses en dosisverdelinpen. 

Per stralingsbron worden het individueel en collectief effectief 

dosisequivalent en de genetisch significante dosis berekend, indien deze 

niet uit andere rapporten bekend zijn, volgens de lijnen aangegeven in de 

paragrafen 2.1.1 en 2.1.2. De berekeningsmethodiek en modellen worden per 

stralingsbron in een appendix beschreven (zie inleiding van paragraaf 2.3). 

Voor zover mogelijk wordt een beeld gegeven van de spreiding in de 

ontvangen dosis binnen de bevolking. De doses, opgelopen binnen kritieke 

groepen, zullen hierbij de bovengrens aangeven. Tevens zal, indien 

relevant, worden vermeld wat de specifieke verdeling van de 

stralingsbelasting in het menselijk lichaam is. Hierbij kan worden gedacht 

aan kritieke organen, biologische halveringstijd, etc. 

2.3.6 Trends en vergelijkingen met het buitenland. 

Om beter te kunnen schatten wat het belang is van een bepaalde 

stralingsbelasting, is niet alleen de grootte maar vooral ook de trend van 

belang. Als cijfermateriaal voorhanden is zal periodiek de trend van de 
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stralingsbelastingsbrormen en de daaruit voortvloeiende stralingsbelasting 

worden aangegeven. Wanneer geen gegevens voorhanden zijn zal een schatting 

gegeven worden aan de hand van indirecte meetresultaten, zoals die van het 

"Nationaal meetprogramma" van de CCRX [CC85], of met een stralings-

belastingsmodel aan de hand van mogelijke beleidswijzigingen. 

Om de stralingsbelasting nog beter op waarde te kunnen schatten wordt, voor 

zover mogelijk, een vergelijking met buitenlandse cijfers (bijvoorbeeld uit 

de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of van de Verenigde 

Naties) gemaakt wat betreft grootte en trend van de verschillende 

stralingsbelastingen. 

2.4 Totale stralingsbelasting. 

In het laatste hoofdstuk wordt een totaaloverzicht van de stralingbelasting 

in Nederland gegeven. Uit de sommatie van de stralingsbelastingen, 

veroorzaakt door de diverse stralingsbronnen, kunnen een collectief 

effectief dosisequivalent en een gemiddeld effectief dosisequivalent (per 

persoon) worden bepaald. Het eerstgenoemde dosisequivalent geeft een idee 

van de totale dosis die is opgelopen door de bevolking. Het gemiddeld 

effectief dosisequivalent is echter slechts beperkt bruikbaar, aangezien 

niet ieder lid van de bevolking aan een gelijke hoeveelheid straling 

blootstaat. Met behulp van de spreiding zoals die is aangegeven in iedere 

paragraaf "Doses en dosisverdelingen" kan een meer gedetailleerd beeld van 

de stralingsbelasting worden gegeven. Kritieke groepen nemen hierbij een 

eigen plaats in, zie figuur 2.3. In een aantal gevallen wordt zowel voor de 

bevolking als geheel als voor kritieke groepen de genetisch significante 

dosis gegeven. 

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de voor de rapportage 

gekozen grootheden: 

- het collectieve effectieve dosisequivalent voor de gehele Nederlandse 

bevolking 

- het gemiddelde effectieve dosisequivalent voor leden van de Nederlandse 

bevolking 

- het individuele effectieve dosisequivalent voor leden van nader te 

identificeren kritieke en andere relevante groepen 

- het collectieve effectieve dosisequivalent voor deze kritieke groepen 

- het genetisch significante dosisequivalent in voornoemde gevallen. 
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Stralingsbron 1: 

Stralingsbron 2: 

aantal 

pers. 

aantal 

pers. 

Dosis 

r 
VrrT7V77*r7r*. 

kritieke 

groep 

Dosis 

Totale Strbelasting: 

mediaan 

gemiddelde 

Dosis 

Figuur 2.3 Sommatie van doses van verschillende stralingsbronnen. 
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3. NATUURLIJKE STRALINGSBRONNEH 

De natuurlijke stralingsbronnen zijn die bronnen van ioniserende straling die 

van nature, dus zonder dat er sprake is van invloed van menselijke 

activiteiten, aanwezig zijn in het milieu, Voorbeelden hiervan zijn kosmische 

straling, terrestrische straling en inwendige besmetting met natuurlijke 

radioactieve stoffen. 

De groep van natuurlijke stralingsbronnen is een belangrijke groep omdat deze 

groep momenteel, en hoogstwaarschijnlijk ook in de toekomst, de belangrijkste 

bijdrage tot de totale stralingsbelasting levert. Het vaststellen van de dosis 

door natuurlijke stralingsbronnen is belangrijk omdat deze dosis vaak als 

referentiekader dient voor toepassingen van kunstmatige stralingsbronnen. 

De natuurlijke stralingsbronnen, uitgezonderd misschien radon en thoron, 

veranderen praktisch niet met de tijd. Een ander wezenlijk kenmerk ia dat de 

totale bevolking aan deze bronnen is blootgesteld. 

De natuurlijke bronnen kunnnen worden onderverdeeld in externe en interne 

bronnen. In de eerste categorie vallen kosmische straling en terrestrische 

straling die in hoofdstuk 3.1 en 3.2 worden besproken. De Inwendige bestraling 

door opgenomen radioactieve stoffen (kosmogene radionucliden, K-40 en nucliden 

uit de U-238 en Th-232 reeks) valt in de tweede categorie en wordt in de 

hoofdstukken 3.3 en 3.4 behandeld. 
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3,1 Kosmische straling 

3.1.1 Beschikbare Informatie 

Bij de nucleaire processen die plaatsvinden in de sterren, waaronder onze 

zon, komen deeltjes vrij (hoofdzakelijk energierijke protonen en helium-4 

ionen) die als primaire kosmische straling bekend staan. De primaire, van 

de zon afkomstige, straling, is, vanwege de minder energetische deeltjes, 

minder belangrijk dan de veel sterkere galactische primaire straling, die 

van buiten ons zonnestelsel afkomstig is. De primaire kosmische straling 

van de zon zorgt, bij grote zonneactiviteit, door de vorming van een soort 

schild voor een zekere bescherming van de aarde voor galactische kosmische 

straling (zie figuur 3.1.1; gebaseerd op [UN77] en [UN82]). 

Het aardmagnetisch veld zorgt echter voor de belangrijkste bescherming. 

Door de vorm van dit veld is er echter voor secundaire kosmische straling 

op aarde een zekere afhankelijkheid van de geografische breedte. 

De secundaire kosmische straling (onder andere neutronen, protonen en 

kosmogene radionucliden zoals C-14, H-3, Be-7 en Na-22,, de kosmogene 

radionucliden worden in onderdeel 3.3 worden behandeld) wordt gevormd door 

nucleaire reacties van de primaire straling in de atmosfeer. Daarom is ooV; 

de sterkte van de primaire en secundaire straling afhankelijk van de hoogte 

in de atmosfeer. 

Informatie over de bijdrage van de kosmische straling in Nederland is 

grotendeels afkomstig uit het buitenland [UN82; Ni80; Sh66] en dan nog 

veelal uit indirecte metingen, zoals de verschilbepaling van het totale 

achtergrond exposietempo en het totale terrestrische exposietempo, waarbij 

het eerste wordt gemeten met een hogedruk ionisatiekamer en het. tweede 

wordt bepaald m.b.v. gammaspectrometrie (zie appendix A3.1). Het toenmalige 

RIV (voorloper van het RIVM te Bilthoven) en het ECN (Petten) hebben in 

1982 eenmalig een serie metingen verricht op een waterleidingplas nabij 

Amsterdam, maar daarbij was er waarschijnlijk toch een verstoring door 

terrestrische straling [Do84]. 
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Figuur 3.1.1 Kosmische straling als functie van de hoogte (gebaseerd op 

[UN77] en [UN82]). 

3.1.2 Brontermen 

De ionenproduktie op zeeniveau van de ioniserende component van de 

kosmische straling wordt op 2,1 cm .s geschat. Met een gemiddelde 

energie voor de vorming van een ionpaar van 33,7 eV komt deze 
.8 

ionenproduktie overeen met een geabsorbeerd dosistempo van 3,2 x 10 

Gy.h [UN82], hetgeen ongeveer overeenkomt met een exposietempo van 3,6 

fiR.h' 

Voor de neutronencomponent van de kosmische straling wordt een flux van 
.3 .2 .1 

8 x 10 cm .s op zeeniveau geschat, hetgeen overeenkomt met een 
.10 .1 

dosistempo van 4 x 10 Gy.h [UN82]. 
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De grootte van beide componenten is echter afhankelijk van de "dikte" van 

de atmosfeer en is dan ook een functie van de luchtdruk (zie appendix 

A3.1). 

3.1.3 Belastingspaden 

Voor wat de ioniserende en neutronen componenten betreft vindt stralings

belasting plaats via continue externe bestraling. Voor de kosmogene 

radionucliden (zie onderdeel 3.3) vindt dit plaats door inhalatie en 

ingestie (voornamelijk bladgroenten (UN82J). , 

3.1.4 Kritieke proepen 

In Nederland zijn geen specifieke kritieke groepen aanwezig wat betreft 

stralingsbelasting door kosmische straling op zeeniveau, De gehele 

bevolking (14,5 miljoen personen [SZ86]) is er aan blootgesteld. Een kleine 

twee miljoen mensen zoeken in de zomer en/of de winter het hooggebergte op. 

Dit is een kritieke groep te noemen binnen de Nederlandse bevolking. 

Vliegtuigpassagiers en -bemanningen worden in onderdeel 4.4 besproken. 

3.1.5 Doses en dosisverdelingen 

Voor de ioniserende component van de kosmische straling wordt door UNSCEAR 

de kwaliteitsfactor op 1 gesteld, waardoor de stralingsdosis van 280 

nGy.a een gemiddeld effectief dosisequivalent van 280 pSv.a oplevert. 

De neutronen component krijgt van UNSCEAR een kwaliteitsfactor 6 mee 
.1 

[UN82], zodat het dosistempo van 3,5 /iGy.a voor een gemiddeld effectief 
. ï 

dosisequivalent van 21 pSv.a op zeeniveau zorgt. 

Voor de kosmische straling kan dus worden gesteld dat het gemiddelde 
. ï 

e f f ec t i eve dos i sequ iva len t 300 /iSv.a en he t c o l l e c t i e v e e f fec t i eve 
. ï 

dosisequivalent ongeveer 4500 mens Sv.a bedragen (voor de totale 

bevolking), wanneer geen rekening wordt gehouden met afschermende factoren. 

Er kunnen verdelingen in de doses voor de Nederlandse bevolking optreden 

door: 

A: hoogteverschillen binnen Nederland 

B: drukverschillen binnen Nederland 

C: verschillen in afscherming van de kosmische straling 

D: reisgedrag van Nederlanders (met vliegtuigen, naar gebieden^met 

meer kosmische straling) 
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E: blootstellingsgedrag (werk, soort woning/werklocatie, verbij ftij den 

binnen en buiten) 

Aangezien de hoogteverschillen binnen Nederland vrij gering zijn is er 

daardoor weinig afwijking ten opzichte van het stralingsniveau op 

zeeniveau. Luchtdrukverschillen leveren echter een beduidend grotere 

variatie in stralingsniveau (-10% [UN77]), maar deze variaties zullen 

gemiddeld over een jaar genomen toch geen invloed hebben, aangezien de 

gemiddelde jaarlijkse luchtdruk vrijwel gelijk is in het gehele land 

[SZ86]. 

Van groter belang zijn dan ook de laatste drie factoren. In het kader van 

het SAWORA programma is de afschermingsfactor bepaald voor vier 

verschillende woningtypen. De afschermingsfactor F, het quotiënt van de 

exposietempi, door kosmische straling, binnen de woning en buiten de 

woning, bedroeg [Ju85; Ju85a]: 

a) 0,82 voor vrijstaande ééngezinswoningen met bakstenen muren en een 

houten plafond 

b) 0,76 voor niet-vrijstaande ééngezinswoningen met bakstenen muren en 

houten vloeren en plafonds 

c) 0,50 voor niet-vrijstaande ééngezinswoningen met betonnen muren, 

vloeren en plafonds 

d) 0,41 voor een eerste bouwlaag van een 4-lagen flat met betonnen mu

ren, vloeren en plafonds 

Voor het Nederlands huizenbestand werd een gemiddelde afschermingsfactor 

van 0,6 geschat n.a.v. dat gemiddelde voor 399 huizen die bij het SAWORA-

project betrokken waren [Ju85a]. Bij een gemiddeld verblijf van 20% 

buitenshuis en dus 80% binnenshuis wordt de individuele stralingsbelasting 

door kosmische straling zo van 300 /iSv.a tot gemiddeld 200 /iSv.a 

teruggebracht. Het collectieve effectieve dosisequivalent wordt hierdoor 
-i .1 

van 4500 mens Sv.a tot 2900 mens Sv.a gecorrigeerd. 

Als tweede fastor van belang, i.v.m. de dosisverdeling door kosmische 

straling, is het reisgedrag van de Nederlander. Vooral verblijf op grote 

hoogte en vliegreizen zijn van belang. Voor Nederland geldt dit vooral voor 

vakantie in de Alpen. Aangezien ongeveer 1 miljoen Nederlanders in de 

winter en 0,8 miljoen in de zomer hier hun vakantie doorbrengen [SZ86] zal 
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.1 
er een maximale collectieve dosis van 7 mens Sv.a extra worden ontvangen 

(zie appendix A3.1.5). Het zal duidelijk zijn dat de grootte van deze dosis 

in het niet valt bij de collectieve dosis door kosmische straling die deze 

groep in Nederland ontvangt (ca. 370 mens Sv/a). Bovendien is het 

gemiddelde individuele effectieve dosisequivalent niet hoger dan voor een 

inwoner van Zuid-Limburg (zie appendix A3.1.5). 

Voor de dosis door het vliegverkeer, dat ook deel uitmaakt van het 

reisgedrag van de bevolking, zij verwezen naar onderdeel 4.4, aangezien die 

verhoogde kosmische stralingsdosis wordt gezien als een, door 

technologische tussenkomst, verhoogde natuurlijke stralingsdosis. 

Het blootstellingsgedrag (E) is een andere mogelijkheid waardoor 

dosisdifferentiatie binnen de bevolking kan optreden. Vanwege een gebrek 

aan goede statistische gegevens betreffende bijvoorbeeld de verblijftijden 

buiten en in gebouwen en transportmiddelen (auto, trein) en de spreiding in 

dergelijke verblijftijden bij de totale in Nederland woonachtige bevolking, 

kan aangaande de dosisverdeling door verschillend blootstellingsgedrag 

(nog) geen definitief antwoord worden gegeven. In alle berekeningen is 

daarom uitgegaan van een eenvoudige 80% binnen/ 20% buiten verdeling 

[UN82]. 

De GSD, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2, is, door het uniforme karakter 

van de kosmische straling, vrijwel gelijk aan het dosisequivalent op de 

gonaden en dat is, ook vanwege de uniforme bestrali ? van het lichaam, 

gelijk aan het effectieve dosisequivalent, oftewel gemiddeld 200 fiSv.a 

De collectieve GSD voor de totale bevolking in Nederland bedraagt dan 2900 

mens Sv/a. 

3.1.6 Trends en vergelj-jkinpen met het buitenland 

De kosmische straling is relatief stabiel in de tijd. Door luchtdruk

verschillen kunnen op zeeniveau variaties optreden tot ongeveer 10%, maar 

gemiddeld over een jaar is de geografische variatie verwaarloosbaar. De 

enige factoren die de dosis t.g.v. afwijkende kosmische straling 

beïnvloeden en wijzigen zijn ten eerste het toenemende aantal mensen dat, 

in de winter of in de zomer, hun vakantie in de Alpen doorbrengt, ten 

tweede een trendmatige verandering in de gemiddelde afschermings-factor van 

woningen voor kosmische straling en ten derde een verandering in 

blootstellingsgedrag. De eerste factor heeft vrijwel geen effect op de 
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totale stralingsbelasting door kosmische straling (<0,5% bij een 

verdubbeling van het aantal vakantiegangers), de tweede factor zal slechts 

zeer langzaam kunnen veranderen als gevolg van een langzaam veranderend 

huizenbestand in Nederland; daarvan is tot nog toe niets gebleken. Wat het 

derde punt betreft is geen grootschalige verandering te verwachten. 

Daar Nederland vrijwel geheel op zeeniveau ligt heeft het een relatief lage 

stralingsbelasting door kosmische straling vergeleken met een land als 

Zwitserland, maar grote verschillen met andere vergelijkbare delen van de 

wereld zijn niet aanwezig. 
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3.2 Terrestrische straling ;' 

3.2.1 Beschikbare Informatie 

Blootgestelde groep: totale bevolking; 14,5 x 10 personen op 1 jan. 1986 

[SZ86]. 

De terrestrische straling door natuurlijke radioactiviteit in de bodem bestaat 

hoofdzakelijk uit gammastraling van K-40 en nucliden uit de U-238 reeks en de 

Th-232 reeks (zie fig. A3.2.1); het aandeel van betastraling en remstraling is 

verwaarloosbaar [UN82]. De verhouding tussen de bijdragen van respectievelijk 

de U-238 reeks, de Th-232 reeks en K-40 in het exposietempo door terrestrische 

straling bedraagt in Nederland ruwweg 5 : 6 : 9 [Do85], 

In Nederland zijn de gehalten aan uraan en thorium relatief laag doch zij 

variëren sterk met de grondsoort [Ba86]. Hierdoor treden verschillen op in 

terrestrische straling. In 1982 en 1983 is, in het kader van het SAWORA-

project, een grootschalig onderzoek verricht naar de terrestrische straling in 

het vrije veld. Op ruim 1000 plaatsen werd m.b.v, hogedruk ionisatiekamers het 

exposietempo gemeten. Na correctie voor de bijdrage van de kosmische straling 

werd een gedetailleerde stralingskaart van de terrestrische straling in 

Nederland verkregen (zie fig. 3.2.1). Uit deze figuur blijkt duidelijk dat 

gebieden met relatief hoge terrestrische straling voorkomen op plaatsen waar 

rivierklei of zeeklei is afgezet en op de lössgronden in Zuid-Limburg. 

3.2.2 Brontermen 

In 1982-1984 is in SAWORA-verband onderzoek gedaan naar de gehalten aan 

natuurlijke radioactiviteit in Nederlandse grondmonsters. De onderstaande 

tabel geeft voor een aantal grondsoorten een indruk van de gemeten 

concentraties [Ba86]. 

Grondsoort Aantal Bereik in de gemeten activiteiten in Nederlandse 

monsters bodemmonsters (Bq/kg ovendroge grond) 

K-40 Th-232 U-238 

Rivierklei 6 290-700 22-77 19-47 

Zeeklei 5 410-620 33-48 27-39 

Dekzand 4 230 12-26 11-15 

Loss 6 420-640 31-62 18-41 

Veen 4 120-460 11-55 5-27 
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Figuur 3.2.1 Exposietempokaart van Nederland (1982/1983). Het exposietempo 

X(in /iR/h) is gecorrigeerd voor de bijdrage van kosmische 

straling. 

3.2.3 Belastinpspaden 

De stralingsbelasting door terrestrische straling vindt plaats door continue 

externe bestraling. 
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3.2.4 Kritieke groepen 

Bewoners van de gebieden met de hoogste terrestrische straling ontvangen 

uiteraard de hoogste doses. De exposietempi, die tijdens het SAWORA-programma 

in Nederland werden gemeten, varieerden van 1,1 tot 7,2 pR/h. Het maximale 

exposietempo van 7,2 pR/h komt op jaarbasis overeen met een effectief 

dosisequivalent dat buitenshuis 0,38 mSv/a bedraagt (zie Appendix A3.2.4). Met 

een gemiddelde reductiefactor 0,28 (zie 3.2.5.2) tengevolge van de 

afschermende werking van gebouwen en de relatieve verblijftijd binnenshuis 

wordt deze bijdrage gereduceerd tot gemiddeld 0,38 x 0,28 - 0,11 mSv/a. 

Bewoners van gebieden met de hoogste exposietempi, die relatief veel 

buitenshuis verblijven en/of die een houten woning bewonen, kunnen een 

jaarlijks effectief dosisequivalent ontvangen dat het maximum van 0,38 mSv/a 

benadert. 

3.2.5 Doses en dosisverdelingen 

3.2.5.1 Dosisverdeling en gemiddelde dosis in het vrije veld 

Fig. 3.2.2 geeft de verdeling van de exposietempi die tijdens het SAW0RA-

programma in 1982 in Nederland zijn gemeten [Do84]. In dit histogram zijn de 

meetresultaten op de Waddeneilanden niet meegerekend doch deze waarnemingen 

wijken weinig af van die op het vasteland [Do8A], De onderstaande tabel geeft 

een aantal kenmerken van de gemeten exposieverdeling: 

Kenmerken van de terrestrische straling in het vrije veld in Nederland. Meet-

rooster 6 km x 6 km; exclusief de waarnemingen op de Waddeneilanden; Aantal 

meetpunten: 995, [Do84]. 

Exposietempo Effectief dosis- Jaarlijks effectief 

equivalenttempo dosisequivalent bij 

continue blootstelling 

[̂ R/h] [nSv/h] [mSv/a] 

Bereik 1,1 - 7,2 7 - 44 0,06 - 0,39 

Rekenkundig gemiddelde 3,67 ± 0,04 22,4 ± 0,3 0,196 ± 0,002 

met standaarddeviatie 

Mediaanwaarde 3,2 19 0,17 
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Voor tie Waddeneilanden werden de volgende resultaten gevonden: 

Kenmerken van de terrestrische straling op de Waddeneilanden (meetrooster 3 km 

x .1 km); Aantal meetpunten: 54, [Do84]. 

Exposietempo Effectief dosis- Jaarlijks effectief 

equivalenttempo dosisequivalent bij 

continue blootstelling 

[/iR/h] [nSv/h] [mSv/a] 

Bereik 1,3-5,7 8-35 

Rekenkundig gemiddelde 3,0 ± 0,1 18,3 ± 0,6 

met standaarddeviatie 

Mediaanwaarde 3,1 19 

0.07 - 0 ,31 

0,160 ± 0,005 

0,17 
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Figuur 3.2.2 Verdeling van de exposietempi (in pR/h) die in Nederland in 

1982 in het vrije veld werden geneten (exclusief bijdrage 

kosmische straling). Opmerking: een gamma-exposietempo van 1 

/iR/h in lucht correspondeert met een effectief dosistempo van 

6,1 nSv/h in het menselijk lichaam. 



- 30 -

3.2.5.2 Ontvangen dosis door terrestrische straling 

Er zijn vijf factoren die van invloed zijn op het collectieve effoctiovo 

dosisequivalent dat de bevolking door terrestrische straling ontvangt: 

a) de verdeling tussen de verblijftijden binnenshuis en buitenshuis 

b) de afscherming door bebouwing en bestrating 

c) de bevolkingsdichtheidsverdeling 

d) verblijf in het buitenland 

f) verplaatsingen en binnenlandse reizen 

Ad a. Bij deze rapportage wordt uitgegaan van de door UNSCEAR gehanteerde 

verdeelsleutel voor de gemiddelde relatieve verblijftijden buitenshuis (20%) 

en binnenshuis (80%) [UN82]. Beroepsgroepen als agrariërs, bouwvakkers en 

postbodes, die relatief veel buitenshuis verblijven, hebben geen wezenlijke 

invloed op deze verdeling (zie Appendix A3,2.5.2), 

Ad b, Voor een schatting van de afscherming van de terrestrische straling in 

woningen en op werklocaties is gebruik gemaakt van gemiddelde 

transmissiefactoren die in het kader van het SAWORA-project zijn gemeten 

[Ju85a]: 

Locatie Transmissiefactor 

Woningen 0,08 ± 0,04 

Werklocaties 0,13 ± 0,08 

Gezien het niet significante verschil tussen de beide transmissiefactoren 

wordt voor de verdere berekeningen gebruik gemaakt van de gemiddelde 

transmissiefactor die 0,10 ± 0,04 bedraagt. 

Over de afschermende werking door bestratingen zijn vrijwel geen 

meetresultaten beschikbaar. In een aantal gevallen zal dit effect teniet 

worden gedaan door de extra gammastraling t.g.v. de aanwezigheid . van 

radioactiviteit in de bestrating [Do84], Omdat het te verwachten uiteindelijke 

effect klein is, wordt deze factor verwaarloosd. 

Ad c. Er zijn landelijk grote verschillen in de bevolkingsdichtheid (zie fig. 

A3.2.2). In principe dienen deze gegevens te worden gecombineerd met de 

meetresultaten van de terrestrische straling in het vrije veld waardoor een, 

bevolkingsgewogen, gemiddeld dosistempo wordt verkregen. Gezien het feit dat 

gebieden met de grootste bevolkingsdichtheid niet zijn gesitueerd in gebieden 
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mot con extreem oxpoflietempo (vergelijk de figuren 3.2,1 en A3,2,2), worde 

echter verwacht dat het effect van de verschillen in bevolkingsdichtheid op 

hoc collectieve effectieve dosisequiValenfc gafing S&l 2ijfl, Bij êên 

toekomstige rapportage zal hieraan aandacht worden besteed, 

Ad d, In het buitenland is de terrestrische straling meestal hoger dan in 

Nederland (zie de tabel in onderdeel 3,2,6,2). De verschillen zijn echter niet 

van dien aard dat, gegeven het feit dat een Nederlander gemiddeld slechts 2% 

van de tijd in het buitenland verblijft (SZ86), het collectieve effectieve 

dosisequivalent hierdoor een wezenlijke verandering ondergaat, 

ad f, Verplaatsingen binnen Nederland (bijv, woon-werkverkeer) en 

binnenlandse reizen kunnen lelden tot verblijf in gebieden met een aanzienlijk 

hoger of lager dosistempo door terrestrische straling, Omdat mag worden 

verwacht dat de verplaatsingen van hoog naar laag worden gecompenseerd door 

die van laag naar hoog zal het netto effect op de collectieve dosis klein 

zijn. Dit effect wordt dan ook verwaarloosd. 

Door verblijf binnenshuis en de afscherming door huizen en gebouwen zal de 

werkelijk ontvangen dosis t.g.v, terrestrische straling beduidend lager zijn 

dan het gemiddelde effectieve dosisequivalent van 0,20 mSv/a in het vrije 

veld; de gemiddelde reductiefactor wordt bij deze rapportage op (0,2 x 1) + 

(0,8 x 0,10) - 0,28 geschat waaruit een werkelijk ontvangen effectief 

dosisequivalent wordt gevonden van gemiddeld 0,20 x 0,28 - 0,056 mSv/a. 

Deze jaardosis, die gebaseerd is op waarnemingen uit 1982, bevat nog een 

kleine bijdrage t.g.v, de aanwezigheid van Cs-137 in de bodem door de 

bovengrondse kernwapenproeven [Do84]. Omdat gedetailleerde informatie hierover 

ontbreekt, is gebruik gemaakt van een globale schatting van de CCRX. Deze 

commissie gaf in 1982 een waarde hiervoor op van 6 pSv/a [CC82], Dit betekent 

dat in 1982 het effectief dosisequivalent door natuurlijke terrestrische 

straling circa 0,056 - 0,006 - 0,050 mSv/a heeft bedragen. Omdat de 

terrestrische straling constant is, wordt voor 1986 deze stralingsbijdrage 

eveneens op gemiddeld 0,050 mSv/a geschat. 

Hieruit wordt een collectief effectief dosisequivalent gevonden van 0,05 mSv/a 

x 14,5 x 10 personen - 730 mens Sv/a. 

3.2.5.3 Genetisch significant dosisequivalent 

Uit Appendix A3.2.5.3 blijkt dat het GSD gelijk is aan het gemiddelde 

effectieve dosisequivalent op de gonaden dat de bevolking ontvangt door 

terrestrische straling. Voor de berekening van deze gemiddelde gonadendosis 
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uit het gemiddelde effectieve dosisequivalent door terröscrischo straling is 

gebruik gemaakt van een conversiefactor 8/7 -1,14 [UN82; Annex A, par.27] die 

de verschillen in afscherming in rekening brengt tussen hot blootgestelde 

totale lichaam en de gonaden. Hieruit volgt voor de terrestrische straling eon 

GSD van gemiddeld 1,14 x 0,050 mSv/a - 0,057 mSv/a. Hieruit wordt een 

collectief GSD gevonden van 830 mens Sv/a. 

3.2.6 Trends en vergelijking met de situatie In het buitenland 

3.2.6.1 Trends 

Aangenomen wordt dat de terrestrische straling 

radioactiviteit in de loop van de tijd niet verandert. 

door natuurlijke 

3.2.6.2 Vergelijking met het buitenland 

In vergelijking met het buitenland is de terrestrische straling in Nederland 

laag. Dit vindt zijn oorsprong in het grote aandeel van veengronden en 

zandgronden in de Nederlandse bodems. De onderstaande tabel geeft voor een 

aantal landen de gemiddelde dosistempi in het vrije veld, 

Schatting van het gemiddelde geabsorbeerde dosistempo in het vrije veld 

veroorzaakt door terrestrische straling. Resultaten op basis van metingen met 

ionisatiekamers op 1 m hoogte boven het maaiveld, 

Land 

Nederland 

Denemarken. 

Ierland 

Japan 

Italië 

Noorwegen 

Zwitserland 

DDR 

Gemiddelde 

beerde dos 

in lucht [i 

32 

38 

42 

49 

57 

73 

87 

94 

geabsor-

istempo 

nGy/h] 

Aantal 

meetpunten 

995 

14 

264 

1127 

1365 

234 

? 

1005 

Jaar van de 

metingen 

1982 

1978 

1978 

1967-1977 

? 

1976 

1962 

1965/1966 

Referentie(s) 

Do84 

UN82;Ni80 

UN82;Au80 

UN82 

UN82 

UN82 

UN82 

UN82 
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3,3 Bostrnllnp. door Inwendige besmetting met natuurlUke radioactiviteit 

3.3.1 Basisinformatie 
De stralingsbelasting door natuurlijke radioactvlteit in het menselijk lichaam 
wordt veroorzaakt doordat het voedsel en drinkwater kleine hoeveelheden 
kosmogene radionucllden (Be-7 en C-14) en primordiale radlonucllden (K-40, Rb-
87 en nucllden uit de Th-232 c.q, U-238 reeks) bevatten. De Inhalatie van (de 
dochterprodukten van) radon en thoron blijft hier buiten beschouwing; zie 
hiervoor hoofdstuk 3.4. Specifieke informatie over inwendige besmettingen in 
Nederland 1B niet beschikbaar zodat gebruik is gemaakt van UNSCEAR gegevens 
die voornamelijk zijn gebaseerd op Amerikaans onderzoek. Deze gegevens lijken 
goed te voldoen voor Engeland [Hu84] en daardoor waarschijnlijk ook voor ons 
land. DG onderstaande tabol geeft een overzicht van de bijdragen van de 
diverse radionucllden tot de totale stralingsbelasting [UN82], 

Nuclldc(n) 

Eff. dosiseq. (MSV/O) 

Fractie van totooi (X) 

Be-7 

3 
0,8 

C-14 

12 

3,2 

K-40 

180 
49 

Rb-87 

6 
1,6 

Th-232 reeks 
Th-232 Rfl-228-

Ra-224 
3 13 
0,8 3,5 

U-238" 
U-234 
10 
2,7 

U-238 reeks 
Th-230 Ra-226 

7 7 
1,9 1,9 

Pb-210-
Po-210 

130 
35 

Totooi 

370 
100 

De grootste bijdrage tot de dosis is afkomstig van K-40, Pb-210 en Po-210. 
Deze drie isotopen zijn verantwoordelijk voor 84% van de totale dosis door 
inwendige radioactiviteit, 

3.3.2 Brontermen 
Overal in de bodem zijn bovengenoemde nucliden aanwezig; de concentraties 
variëren sterk. Er zijn echter ook lokale lozingspunten voor bijv. Ra-226, Pb-
210 en Po-210, Voorbeelden hiervan zijn kunstmestfabrieken, fosforfabrieken en 
ertsverwerkende industrie; zie hiervoor 4.2. Daarnaast zijn er 
grensoverschrijdende oppervlaktewateren, zoals Rijn, Maas en Roer, die vanuit 
het buitenland belast zijn met afvalwaterstromen van (kolen)mijnbouw die deze 
nucliden bevatten. 

3.3.3 Belastlnpsoaden 
De belangrijkste besmettingsroute is de consumptie van voedsel en drinkwater. 
Voor thoriumisotopen (Th-230; Th-232) is inhalatie van luchtstof de 
belangrijkste route. 

3.3.4 Kritieke groep(en) 
Het is bekend dat sommige produkten, bijvoorbeeld paranoten, relatief veel Ra-
226 bevatten [US83], Het is daardoor mogelijk dat personen, die veel van 
dergelijke produkten consumeren, aanzienlijk meer Ra-226 plus dochterprodukten 
binnenkrijgen dan de doorsnee consument. Een tweede mogelijkheid voor een 
verhoogde opname van natuurlijke radioactiviteit is een eenzijdig 
consumptiepatroon van produkten uit eigen moestuin waarbij de tuin grond bevat 
met een relatief hoog gehalte aan uraan en/of thorium. Deze situatie kan zich 
met name voordoen in de kleigebieden en op de lössgronden. 

3.3.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep: totale bevolking; 14,5 miljoen personen [SZ86] 
Gem. eff. dosisequivalent : 0,37 mSv/a [UN82] 
Dosisbereik : niet bekend 
Coll., eff. dosisequivalent : 5400 mens Sv/a 
Schatting gemiddelde GSD : 0,3 mSv/a [US83] 
Schatting collectieve GSD : 4400 mens Sv/a 
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3,4 Radon en thoron in de lucht 

3.4.1 Basisinformatie 
Radon (Rn-222; nuclide uit de U-238 reeks) en thoron (Rn-220; nuclide uit de 
Th-232 reeks) zijn twee isotopen van het element radon. Het zijn speciaal de 
doehterprodukten van radon en thoron die, gehecht aan aerosoldeeltjes, na 
inhalatie worden afgezet in de longen. Daarna kan via transport door het bloed 
een gedeelte van de afgezette activiteit worden verplaatst naar andere 
organen. De longen ontvangen de hoogste doses. De blootstelling aan radon en 
thoron vindt zowel buitenshuis als binnenshuis plaats. Buitenshuis zijn radon 
en thoron hoofdzakelijk afkomstig uit de bodem. Radon (halveringstijd 3,7 d) 
kan over grote afstanden worden getransporteerd, zodat voor ons land de 
windrichting en windsnelheid belangrijke factoren zijn voor de radon-
concentratie in de buitenlucht. Bij wind vanuit zee zijn de radonconcentraties 
laag. Dit geldt niet voor het kortlevende (halveringstijd 55 s) thoron dat 
alleen in de buurt van de bron wordt gemeten. Binnenshuis zijn infiltratie 
vanuit de bodem, exhalatie vanuit bouwmaterialen en het heersende ventilatie-
regime van belang voor de radon- en thoron(dochter)concentraties. Daarnaast 
worden de concentraties van de doehterprodukten bepaald door "plate out" (zie 
4,3), In principe kunnen ook douchewater en aardgas fungeren als bron voor 
radon en thoron [UN82). Gezien de extreem lage concentraties in Nederlands 
drinkwater en aardgas speelt dit in ons land geen rol. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde radon- c.q. 
thorondochterconcentraties (binnenshuis en buitenshuis) en het 
concentratiebereik. Voor radon is gebruik gemaakt van specifiek Nederlandse 
gegevens afkomstig uit het SAWORA-programma. Voor thoron zijn de UNSCEAR-
waarden voor de gematigde streken gebruikt: 

Betreft 

Radon binnenshuis 
Radon buitenshuis 
Thoron binnenshuis 
Thoron buitenshuis 
Totaal 

Gemiddelde 
dochtercon
centratie 

Bo7m3 

12,0 
3,3(8) 
0.7 
(b) 

Concentratie-
bereik (per
centage van het 
aantal metingen) 

Ba/m3 

0-50 (99%) 
1- 8 (100X)(a) 
0,2-1,2 
(b) 

Gemiddelde 
effectieve 
dosisequivalent 

mSv/a 
0,75 
0,06 

«0,2 
(c) 
1,0 

Dosisbereik 

mSv/a 
0 -3,0 
0,02-0,15 
0,06-0,35 

(c) 
=0.1 -3.5 

Referentie(s) 

Ho86;Pu8ó 
SW86;Pu86 
UN82 
UN82 

(a) radonconcentraties (b) zeer laag (c) verwaarloosbaar 

3 . 4 . 2 Bronternien 
Volgens UN82 bedraagt de radonexhalatie vanuit de bodem ca. 16 mBq/m2 s. Dit 
komt voor Nederland neer op een exhalatie die ruwweg 1,7 x 10 1 6 Bq/a bedraagt. 
Er zijn ook lokale lozingspunten als kunstmestfabrieken, fosforfabrieken, 
ertsverwerkende industrie en opslagplaatsen voor afvalgips of ertsslakken. De 
lozingsgegevens zijn slechts gedeeltelijk bekend. Van een groot aantal 
bouwmaterialen zijn de exhalatiesnelheden van radon gemeten (zie A4.3.1), doch 
de feitelijke exhalatie door bouwmaterialen in woningen is niet bekend doordat 
de wandafwerking vaak een grote invloed heeft. 
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3.4.3 Belastingspaden 
De belangrijkste besmettingsroutes zijn: 

a) Bodem -• lucht -• mens 
b) Bouwmaterialen -+ lucht -» mens 

3.4.4 Kritieke groep(en) 
Omdat men gemiddeld meer binnen dan buiten verblijft, en omdat de 
concentraties binnnenshuis hoger zijn, is de radonconcentratie binnen de 
belangrijkste factor. Bewoners van huizen met hoge radonconcentraties 
ontvangen dan ook de hoogste doses. Vergeleken met het buitenland zijn de 
hoogste radon concentraties, die tijdens het SAWORA-programma in Nederlandse 
woningen werden gemeten, echter laag. Het is denkbaar dat bij sommige 
industriële actviteiten, bijvoorbeeld werkzaamheden in opslagfaciliteiten voor 
kunstmest, personen blootgesteld zijn aan relatief hoge radonconcentraties. 
Specifiek Nederlandse gegevens zijn niet beschikbaar. 

3.4.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep 
Gem. eff. dosisequivalent 
Dosisbereik 
Coll. eff. dosisequivalent 
Schatting gemiddelde GSD 
Schatting collectieve GSD 

totale bevolking; 14,5 miljoen personen [SZ86] 
1,0 mSv/a [Ho86; UN82; SW86] 
0,1-3,5 mSv/a (schatting!) 
14.500 mens Sv/a 
0,04 mSv/a [US83] 
600 mens Sv/a 
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4. TECHNOLOGISCH VERRIJKTE NATUURLIJKE STRALINGSBRONNEN ) 

Er zijn een aantal stralingsbronnen, die weliswaar van nature aanwezig zijn 

op aarde en dus een stralingsbelasting voor de mens tot gevolg hebben, maar 

die door tussenkomst van de mens zelfs een verhoogde stralingsbelasting tot 

gevolg hebben. 

In dit hoofdstuk komen enkele van de belangrijkste technologisch verrijkte 

stralingsbronnen aan de orde: ten eerste de met fossiele brandstof 

gestookte energiecentrales, waarbij de natuurlijke radioactieve produkten 

in de brandstof als het ware worden "ingedikt" in vliegas en vliegstof; ten 

tweede de ertsverwerkende industrie, hierbij geldt in wezen het zelfde 

alleen nu voor de winning van bijvoorbeeld ijzer of fosfaat uit erts; ten 

derde bouwmaterialen zoals cement en gipsplaten en ten vierde het 

vliegverkeer waar passagiers en bemanning blootstaan aan verhoogde 

kosmische straling. Vooral de bouwmaterialen leveren een belangrijke 

bijdrage aan de stralingsbelasting door technologisch verrijkte natuurlijke 

stralingsbronnen. 
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4.1 Met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales 

4.1.1 Basisinformatie 
Alle fossiele brandstoffen bevatten van nature geringe hoeveelheden 
radioactiviteit. Bij de verbranding komt een deel hiervan vrij in het milieu. 
De belangrijkste stralingsbelasting wordt veroorzaakt door met steenkool 
gestookte centrales. Voor Nederland is in 1984 een risicoschatting 
gepubliceerd [KÖ84] voor een scenario waarbij gedurende vijftig jaar een 
zevenmaal hogere koleninzet dan in 1980 werd aangenomen. Uit deze en andere 
[UN82] studies blijkt dat deze stralingsbelastingsbron, op landelijk niveau, 
klein is ten opzichte van de achtergrondstraling. Nog kleiner is de 
stralingsbelasting door gasgestookte en aardoliegestooV.te centrales. De eerste 
leveren een lagere stralingsbelasting omdat het Nederlandse aardgas van nature 
weinig radon (Rn-222) bevat en de tweede vanwege hun geringe inzet. Voor 
aardolie gelden tevens lange transporttijden waardoor radon inmiddels is 
vervallen. Alleen langer levende dochters zoals Pb-210 en Po-210 zouden in 
principe nog kunnen bijdragen aan de stralingsbelasting. 
De stralingsbelasting door met fossiele brandstoffen gestookte energie
centrales is al verdisconteerd in de dosis door inwendige besmetting met 
natuurlijke radioactiviteit (zie 3.3). 

4.1.2 Brontermen 
Bij de verbranding van steenkool komt in Nederland aan radioactieve stoffen 
vooral K-40 (2.9X1011 Bq/jaar in vliegas en -stof), U-238 + dochterprodukten 
(1011 Bq/jaar) en Th-232 + dochterprodukten (1011 Bq/jaar) vrij [KÖ84] (voor 
het jaar 1980). Aardgas bevat vooral Rn-222: bij de bron ongeveer 100 Bq/m3 

[Slochteren en Noordzee; UN82] en op het moment van emissie (door de 
energiecentrales) nog ongeveer 50 Bq/m3. Bij een verbruik van 9,5xl09 m3/jaar 
[SZ86] bedroeg de emissie door gasgestookte energiecentrales ongeveer 4,7x10** 
Bq Rn-222 in 1985 in Nederland. Gegevens over Pb-210 en/of Po-210 in aardolie 
zijn slechts gedeeltelijk bekend. 

4.1.3 Belastingspaden 
Stralingsbelasting door verbruik van fossiele brandstoffen in energiecentrales 
vindt hoofdzakelijk plaats door inhalatie van vliegas en -stof en door 
ingestie van melk (vliegas en -stof besmet de grond en het groenvoer van het 
melkvee) . 

4.1.4 Kritieke groep(en) 
Omwonenden van energiecentrales zullen hogere doses ontvangen dan de rest van 
de bevolking. De hoogste doses worden waarschijnlijk ontvangen door werknemers 
bij de centrales zelf. Dit kan zowel door externe bestraling (bij plaatsen in 
de installaties waar zich natuurlijke radioactiviteit ophoopt) als door 
interne bestraling plaatsvinden (inademing vliegas). 

4.1.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep: 14,5xl06 (de gehele Nederlandse bevolking) 
Gem. eff. dosisequivalent : 0,07 /iSv/a (incl. 1 nSv door radon),[UN82] (*) 
Dosisbereik : 
Coll. eff. dosisequivalent : 1 mens Sv/a (*) 
Schatting gemiddelde GSD : 2,5 nSv/a [KÖ84, No85] 
Schatting collectieve GSD : 0,035 mens Sv/a 
(*) Inbegrepen in de dosis door inwendige besmetting met natuurlijke 

radioactactiviteit (hoofdstuk 3.3) 
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4.2 Erts- en bodemstoffenverwerkende industrie 

4.2.1 Basisinformatie 
In een aantal takken van industrie wordt erts verwerkt dat relatief hoge 
hoeveelheden natuurlijke radioactiviteit bevat. Kunstmestfabrieken en 
fosforfabrieken bijvoorbeeld verwerken fosfaaterts dat ca. 1500 Bq/kg U-238 + 
dochterprodukten bevat [UN82]. Bedrijven die metaalerts verwerken kunnen ook 
met dit probleem worden geconfronteerd. De ertsverwerking heeft tot gevolg dat 
er rechtstreekse lozingen in de lucht/het oppervlaktewater en indirecte 
lozingen via afvalgips of ertsslakken plaatsvinden. Daarnaast wordt het milieu 
belast doordat de geproduceerde produkten radioactiviteit bevatten. 
In Nederland wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van grootschalige 
industriële activiteiten waarbij fosfaaterts of metaalerts is betrokken. De 
resultaten van dit onderzoek zijn nog maar gedeeltelijk beschikbaar. De 
collectieve dosis t.g.v. de lozingen door kunstmestfabrieken van afvalgips op 
de Nieuwe Waterweg wordt op 170 mens Sv/a geschat [KÖ85]. De belangrijkste 
blootstelling verloopt hierbij via de route water -• zeedier (mosselen, 
garnalen, vis) -* mens. De grootste bijdrage is afkomstig van Po-210 in 
mosselen. Voor de overige industriële activiteiten waarbij op grootschalige 
wijze erts of andere delfstoffen wordt verwerkt zal in de toekomst gebruik 
worden gemaakt van de dosisschattingen uit het RENA-project. Voorlopig wordt 
deze dosisbijdrage verwaarloosd. Overigens geldt voor al deze bijdragen dat 
deze al zijn inbegrepen in de dosis door inwendige besmetting met natuurlijke 
radioactiviteit (zie 3.3). 

4.2.2 Brontermen 
Lozingen fosfaatfabrieken Rijnmond in oppervlaktewater [KÖ85]: 
U-238 4,4x1011 B q / a ; Th-234 l.OxlO

12 Bq/a; U-234 4,4xl012 Bq/a; 
Ra-226 2,2xl012 Bq/a; Pb-210 7,0xl012 Bq/a; Po-210 2,2xl012 Bq/a 
Lozingen overige erts- en bodemstoffenverwerkende industrieën: nog niet in 
overzicht beschikbaar 

4.2.3 Belastingspaden 
De volgende belastingspaden zijn van belang; 
a) water -* zeedier -+ mens (kunstmestfabrieken; fosforfabriek) 
b) lucht -» mens (fosforfabriek; ertsverwerkende basisindustrieën; 

opslagterreinen voor ertsslakken) 
c) kunstmest -» gewas -» mens 

4.2.4 Kritieke groep(en') 
Koster et al [KÖ85] schatten het maximale effectieve dosisequivalent voor 
personen, die veel mosselen uit de Zuidelijke gedeelten van de Noordzee 
consumeren, op 150 /tSv/a. Dat is ruim tien keer zo hoog als de dosis voor de 
doorsnee consument die op 12 /iSv/a wordt geschat. Omwonenden van de 
fosforfabriek in Vlissingen en andere ertsverwerkende industrieën ontvangen 
door de geloosde luchtactiviteit (o.a. Po-210) een hogere dosis dan de 
gemiddelde Nederlander. Modelberekeningen [KÖ86] wijzen er op dat dit voor de 
fosforfabriek een factor tien kan schelen. 

4.2.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep: totale bevolking: 14,5 miljoen personen [SZ86] 
Gem. eff. dosisequivalent : 12 /iSv/a door lozingen kunstmestind. [KÖ85] (*) 
Dosisbereik : 0 - 150 /nSv/a [KÖ85] (*) 
Coll. eff. dosisequivalent : 170 mens Sv/a 
Schatting gemiddelde GSD : 2 fiSv/a [KÖ85 + No85] 
Schatting collectieve GSD : 30 mens Sv/a 
(*) Inbegrepen in de dosis door inwendige besmetting met natuurlijke radioact. 
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4.3 Bouwmaterialen 

4.3.1 Beschikbare informatie 

Blootgestelde groep: totale bevolking; 14,5 x 10 personen op 1 jan, 1986 

[SZ86].Bouwmaterialen bevatten van nature kleine hoeveelheden radioactiviteit 

door de aanwezigheid van met name K-40 en radionucliden uit de U-238 en Th-232 

reeks in grondstoffen als zand, grind, gips, klei en cement. Dit leidt tot een 

externe en een interne stralingsbelasting. De laatstgenoemde blootstelling wordt 

veroorzaakt doordat een gedeelte van het radon (Rn-222) en/of thoron (Rn-220) 

vrijkomt uit het bouwmateriaal waarna inwendige bestraling van de longen 

plaatsvindt door inhalatie van met dochterprodukten beladen aerosoldeeltjes. De 

hoeveelheid radon en thoron die vrijkomt uit bouwmaterialen hangt af van de Ra-

226 c.q. Th-232 concentraties, de aanwezige massa bouwmateriaal, het 

exhalatievermogen van het materiaal (sterk afhankelijk van de porositeit) en de 

afwerkingslaag (pleisterlaag, behang, vinyl, verf). Een hoge radioactiviteits

concentratie leidt dus niet automatisch tot een hoge exhalatie (zie Appendix 

A4.3.1). 

De stralingsbelasting door de radon- en thoron-dochters wordt daarnaast bepaald 

door het heersende ventilatieregiem en door "plate-out" d.w.z. de mate waarin de 

met vervalprodukten beladen aerosoldeeltjes zich afzetten op vaste oppervlakken 

als wanden en bekleding. 

In de praktijk is niet bekend welk gedeelte van binnenshuis gemeten radon en 

thoron concentraties afkomstig is van bouwmaterialen, de buitenlucht of van de 

infiltratielucht vanuit de kruipruimten. Wat betreft de stralingsbelasting door 

radon uit bouwmaterialen zijn alleen op modelberekeningen berustende schattingen 

beschikbaar die variëren tussen 0,2 mSv/a [GR85c] en 0,3 mSv/a [Ac86]. In 

verband hiermee wordt bij deze rapportage gekozen voor een aanpak waarbij de 

radon/thoron problematiek in één hoofdstuk [3.4] wordt besproken. Dit betekent 

dat in dit onderdeel alleen de externe bestraling wordt behandeld. Deze externe 

bestraling vindt vrijwel alleen plaats door gammastraling. Het aandeel van 

bètastraling is verwaarloosbaar [Ac86]. 

4.3.2. Brontermen 

De onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de radioactiviteitsgehal

ten die bij analyses tussen 1982 en 1985 in het kader van het SAWORA-project in 

een aantal veel gebruikte (bestanddelen van) bouwmaterialen werden aangetroffen 

[Ac85; Ac85b]. In de tabel wordt de steekproefgrootte en het gemiddelde 

opgegeven voor K-40, Ra-226 en Th-232. Voor Ra-226 en Th-232 zijn tevens de 

minimale en maximale waarde gegeven. 
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Radioactiviteitsconcentraties 

Materiaal 

Zand 

Grind 

Portlandcement 

Hoogovencement 

in Nederlandse 

Aantal 

monsters 

Portland/vliegascement 

Gasbeton 

Baksteen (klei) 

Baksteen (kalkzand) 

Poreuze baksteen i (20% vliegas 

Gipsblok (natuurgips) 

Gipsblok (Kolafo 

Gipskartonplaat 

Gipskartonplaat 

Pleistergips 

Tegels 

Dakpannen 

Vliegas 

4.3.3 Belast 

isfaatgips) 

(natuurgips) 

(chemiegips) 

:inesr>aden 

4 

4 

6 

6 

4 

4 

14 

10 

) 6 

4 

3 

5 

3 

13 

8 

6 

14 

bouwmaterialen fAc851 

Gemiddelde activiteitsconcentratie 

en 

K-40 

200 

140 

230 

260 

290 

150 

560 

280 

1030 

28 

16 

20 

120 

25 

600 

480 

730 

concentratiebere: 

Ra-226 

8,1(7,8-8,2) 

9,7(9,5-10,1) 

27 (10-49) 

82 (49-116) 

60 (41-77) 

21 (18-24) 

39 (29-47) 

8,3(7,2-9,1) 

72 (67-80) 

6,5(5-10) 

28 (26-30) 

3,9(2,3-5,6) 

450 (320-700) 

200 (4-600) 

61 (36-87) 

43 (30-54) 

181 (-112-316) 

Lk in Ba/kE 

Th-232 

10,6(9,6-12,2) 

12,6(11,3-13,8) 

19 (14-28) 

120 (43-223) 

44 (36-51) 

6,4(5,8-7,1) 

41 (35-49) 

8,1(6,9-9,4) 

73 (71-76) 

6 

'48 (40-52) 

4 

8,7(5,7-10) 

19 (0,4-53) 

66 (51-80) 

43 (20-57) 

150 (88-277) 

De stralingsbelasting door radioactiviteit in bouwmaterialen vindt plaats door 

externe bestraling en door interne bestraling van de longen na inhalatie van de 

vervalprodukten van radon en thoron afkomstig uit de bouwmaterialen. De 

laatstgenoemde belastingsroute wordt in hoofdstuk 3.4 besproken. 

4.3.4 Kritieke groepen 

Binnenshuis kan door externe bestraling en/of door een hoge radonconcentratie 

een relatief hoge stralingsbelasting door bouwmaterialen worden opgelopen. Hier 

wordt alleen de externe bestraling behandeld (voor radon, zie hoofdstuk 3.4). 

Tijdens het SAW0RA-programma werden in 1984 binnenshuis exposietempi gemeten 

die, gecorrigeerd voor de bijdrage van kosmische straling, varieerden van 3,8-

11,8 fiR/h voor woningen en 3,7-13,7 /̂ R/h voor werklocaties [Ju85; Ju85a] . Het 

hoogste gerapporteerde exposietempo komt overeen met een blootstelling aan 

externe bestraling van 

13.7 aR/h x 8 h/d (verblijf op werk) + 11.8 uR/h x 12 h/d (verblijf thuis1) 
24 h/d 
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- 1 0 , 5 /iR/h x 6 ,09 
nSv/h 
/iR/h (zie A3.2.4) - 64 nSv/h. Dit correspondeert op 

jaarbasis met een effectief dosisequivalent van 0,56 mSv/a. 

4.3.5 Doses en dosisverdeling 

4.3.5.1 Exposietempoverdeling en gemiddelde exposietempo t.g.v. de externe 

bestraling door bouwmaterialen. 

Figuur A4.3.1 en A4.3.2 in Appendix A4.3 geven in histogramvorm de 

exposietempoverdelingen die in 1984 tijdens het SAWORA-programma in woningen 

(399 meetpunten) en op werklocaties (268 meetpunten) werden gemeten [Ju85; 

Ju85a]. Deze metingen worden representatief geacht voor beide typen behuizingen. 

Zowel bij de woningen als bij de werklocaties zijn er aanzienlijke verschillen 

in exposietempo. De onderstaande tabel geeft een aantal kenmerken van de 

exposietempoverdelingen in woningen en werklocaties, gecorrigeerd voor de 

bijdrage van kosmische straling. 

Kenmerken van de verdeling in gamma-exposietempi [/iR/h] in Nederland t.g.v. de 

externe bestraling door bouwmaterialen (inclusief de bijdrage binnenshuis van 

terrestrische straling ) 

Gamma-exposietempo [fiR/h] 

Aantal waarnemingen 

Bereik 

Gemiddelde met standaarddeviatie 

Mediaanwaarde 

99-percentiel 

Woningen 

399 

3,8-11,8 

7,4+0,1 

7.3 

10,1 

Werklocaties 

268 

3,7-13,7 

7,0+0,1 

6,8 

10,3 

4.3.5.2 Dosis t.g.v. externe bestraling door bouwmaterialen. 

Er zijn vier factoren die het collectieve effectieve dosisequivalent bepalen dat 

de bevolking ontvangt t.g.v. externe bestraling uitsluitend door bouwmaterialen: 

a) de relatieve verblijftijd binnenshuis 

b) de verdeling in verblijftijd tussen woning en werk 

c) de bijdrage in het gemiddelde exposietempo binnenshuis door terrestrische 

straling 

d) verblijf in het buitenland. 

ad a) Bij deze rapportage wordt uitgegaan van de door UNSCEAR gehanteerde 

verdeelsleutel voor de relatieve verblijftijden buitenshuis (20%) en binnenshuis 

(80%) [UN82]; zie ook onderdeel 3.2.5.2. 
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ad b) Op werklocaties is het gemiddelde exposietempo door externe bestraling 

vanuit bouwmaterialen iets lager dan in woonhuizen (zie bovenstaande tabel). 

Indien wordt aangenomen dat het gemiddelde exposietempo in werklocaties gelijk 

is aan dat in schoolgebouwen dan kan, op grond van de collectieve verblijftijd 

in woningen respectievelijk werklocaties/schoolgebouwen, worden afgeleid (zie 

Appendix A4.3.5.2) dat het gemiddelde exposietempo t.g.v. externe bestraling 

door bouwmaterialen 7,3 /xR/h bedraagt. 

ad c) Het gemiddelde gamma-exposietempo binnenshuis (7,3 A»R/h) bevat een 

bijdrage door terrestrische straling. Volgens onderdeel 3.2.5 is het gemiddelde 

exposietempo in het vrije veld 3,7 /jR/h (exclusief de bijdrage van kosmische 

straling), terwijl voor werklocaties en woningen de gemiddelde transmissiefactor 

0,10 bedraagt (zie 3.2.5.2). Hieruit volgt dat binnenshuis de bijdrage door 

terrestrische straling gemiddeld 0,37 fJ-R/h is, zodat voor het gemiddelde gamma-

exposietempo, uitsluitend veroorzaakt door de toegepaste bouwmaterialen, in 

Nederlandse behuizingen 7,0 /*R/h wordt gevonden. 

ad d) Hoewel de externe bestraling door bouwmaterialen in het buitenland meestal 

hoger is (zie 4.3.6.2) zijn de verschillen niet van dien aard dat, gezien de 

relatief korte verblijftijden in het buitenland (zie 3.2.5.2), hierdoor een 

significante verhoging optreedt in het collectieve effectieve dosisequivalent. 

Door de factoren a, b en c bedraagt het gemiddelde effectief dosisequivalent 

t.g.v. externe bestraling door bouwmaterialen 

0,8 (rel. verblijftijd binnen) x 7,0 /iR/h x 6,09 "jjffi - 34 nSv/h (de 

conversiefactor van /iR/h naar mSv/a is ontleend aan Appendix A3.2.4). Dit 

dosistempo correspondeert op jaarbasis met een gemiddeld effectief 

dosisequivalent van 0,30 mSv/a. Uit deze gemiddelde individuele stralings-

belasting wordt een collectief effectief dosisequivalent gevonden van 0,30 mSv/a 

x 14,5 x 10 personen - 4300 mens Sv/a. 

4.3.5.3 Genetisch significant dosisequivalent 

Analoog aan het gestelde in Appendix A3.2.5.3 geldt dat het GSD gelijk is aan 

het gemiddelde dosisequivalent op de gonaden door externe straling van 

bouwmaterialen. Evenals in 3.2.5.3 wordt voor de berekening van het gemiddelde 

gonadendosisequivalent uit het gemiddelde effectieve dosisequivalent gebruik 

gemaakt van een conversiefactor 1,14. Hieruit volgt dat het GSD t.g.v. de 

externe bestraling door bouwmaterialen gemiddeld 1,14 x 0,30 mSv/a =0,34 mSv/a 

bedraagt. Het collectieve GSD bedraagt 4900 mens Sv/a. 
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4.3.6 Trends en vergelijking met de situatie in het buitenland 

4.3.6.1 Trends 

Het is bekend dat de exposietempi in woningen waarin beton is verwerkt gemiddeld 

0,5 /iR/h (rijtjeshuizen) tot 1,5 /iR/h (vrijstaande woningen) hoger zijn dan in 

woningen waarin dit niet het geval is [Ju85; Ju85a]. Omdat in ruim 90% van de 

nieuwbouwwoningen beton wordt verwerkt [Bo85] is nagegaan of er, door de 

relatieve toename van het aantal woningen met betonconstructies, in 1986 een 

toename is te verwachten in het gemiddelde exposietempo binnenshuis. Dit effect 

blijkt zeer klein te zijn (zie Appendix A4.3.6.1). 

De enige reële mogelijkheid waardoor het gemiddeld exposietempo binnenshuis 

hoger zou kunnen worden is een verhoogde inzet van bouwgrondstoffen, met 

relatief hoge activiteitsconcentraties, zoals vliegas en fosfogips. Hiervoor 

zijn echter geen aanwijzingen. 

4.3.6.2 Vergelijking met het buitenland 

Betrouwbare gegevens over de externe s t ra l ing door bouwmaterialen in 
buitenlandse woningen ontbreken. In de geraadpleegde l i t e ra tuur worden de 
meetresultaten vaak n ie t of op onjuiste wijze gecorrigeerd voor de bijdrage van 
kosmische s t ra l ing [Ju85a]. 

Gamma-stralingsniveaus in woningen in een aantal Europese landen exclusief de bijdrage van kosmische straling 

Aantal woningen 

in meetprogramma 

(jaar/periode 

waarin meetprogramma 

werd uitgevoerd) 

Land Aantal woningen Meetmethode Gemiddeld geab- Variatie in dosis- Geschatte Gemiddeld ge

sorteerde dosis- tempi in lucht bijdrage door absorbeerde 

tempo in lucht (percentage van terrestrische dosistempo in 

aantal 'woningen) straling lucht ui ts lui 

tend door 

bouwmaterialen 

[nCy/h] [nGv/h] [nGy/h] InGv/h] 

Nederland 

Engeland 

Ierland 

BRO 

Frankrijk 

400 (1984) 

2.000 (1982-1985) 

220 (1983-1984) 

30.000 (1973-1974) 

5.800 (1981-1985) 

iomsatiekamer 

TLD (LiF) 

TLD/Geigerteller 

seintil latiekristal 

TLD (CaS0/(Dy) 

64 

71 

75 

82 

88 

33-103 (100X) 

niet opgegeven 

24-149 (100X) 

36-151 ( 99X) 

36-161 ( 95X) 

61 

65 

71 

77 

81 

In de bovenstaande tabel wordt de externe bestraling door bouwmaterialen in een 

aantal Europese landen vergeleken. Hierbij is gecorrigeerd voor de bijdrage van 
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kosmische en terrestrische straling. Voor details en de literatuurbronnen wordt 

verwezen naar Appendix A4.3.6.2. 

In Nederland is het gemiddeld dosistempo t,g,v, externe bestraling door 

bouwmaterialen wat lager dan in een aantal omringende landen. Dit wordt 

verklaard doordat bij de produktie van bouwmaterialen grotendeels [Bo85] gebruik 

wordt gemaakt van grondstoffen uit eigen land. Deze grondstoffen hebben van 

nature een laag gehalte aan natuurlijke radioactiviteit waardoor de 

radioactiviteit in veelgebruikte bouwmaterialen als baksteen en beton navenant 

laag zijn [Ac85b]. 
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4.4.1 Beschikbare Informatie 

Zoals reeds vermeld is in het hoofdstuk "Kosmische straling" (3.1) is de 

invloed van kosmische straling op vliegtuigbemanningen en -passagiers van 

belang voor de stralingsbelasting, aangezien op de grote hoogten, waarop 

straalvliegtuigen voor de langere afstand meestal vliegen (10 a 12 km), een 

veel intensere kosmische straling aanwezig is dan op zeeniveau (zie figuur 

3.1.1). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de sterkere ioniserende 

stralingscomponent en anderzijds door de intensievere neutronenstraling. De 

verhoogde kosmische stralingsdosis door het vliegen zal voor de 

afzonderlijke passagiers geen grote gevolgen hebben, maar zakenmensen 

bijvoorbeeld die vaak van vliegtuigen gebruik maken en in nog belangrijker 

mate de vliegtuigbemanningen zelf, zullen wel degelijk een meetbaar 

verhoogde stralingsbelasting ontvangen. In de Verenigde Staten is een vrij 

recente schatting gemaakt van de stralingsbelasting voor 

vliegtuigbemanningen aldaar [Br85], De jaarlijkse extra doses die daar door 

piloten worden ontvangen kunnen zelfs tot boven de 5 mSv oplopen. 

4.4.2 Brontermen 

In figuur 4.4.1 [UN82] is weergegeven wat de geabsorbeerde dosistempi en 

dosisequivalenttempi op verschillende vlieghoogten zijn onder invloed van 

de galactische component van de kosmische straling. Het effect van de 

zonneactiviteit op de collectieve stralingsbelasting is te verwaarlozen ten 

opzichte van deze galactische component. Slechts gedurende felle 

zonnevlammen kan het dosistempo door de zonneactiviteit met enkele orden 

van grootte toenemen, maar deze intense uitbarstingen komen slechts enkele 

malen per zonnecyclus (ongeveer 11 jaar) voor en dan nog slechts gedurende 

een uur of tien [UN82], De grafiek in figuur 4.4.1 is een gemiddelde over 

twee breedtegraden, namelijk 43° en 55°, en over twee zonnecycli [UN82] en 

is daarmee bruikbaar voor het vliegverkeer in Europa en Noord-Amerika. 

4.4.3 Belastinpspaden 

Er vindt continue externe bestraling plaats van passagiers en bemanningen 

van een vliegtuig. Gedeeltelijk zal dit direkte kosmische straling zijn en 

verder zal nog een zekere verstrooiing plaatsvinden van de neutronen aan 

het vliegtuig of aan de lading in het ruim. 
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Figuur 4.4.1 Geabsorbeerd dosistempo en effectief dosisequivalenttempo 

als functie van de vlieghoogte [UN82]. 

4.4.4 Kritieke groepen 

Bemanningen van vliegtuigen en passagiers die frequent (vele malen per 

jaar) gebruik maken van een vliegtuig, voor bijvoorbeeld zakenreizen, 

behoren tot de kritieke groep wat betreft blootstelling aan een verhoogde 

kosmische straling. De grootte van de KLM bemanning (4483 personen, die 

3784 mensjaren maken (zie A4.4.4)) staat hierbij model voor de eerste 

kritieke groep. Wat de tweede categorie betreft is niet bekend met welke 

frequentie passagiers gebruik maken van vliegtuigen. De grootte van een 

kritieke groep kan hier dan ook niet worden gegeven. 
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4.4.5 Donna an dofliavordellnPBn 

Voor da schatting van de verhoogde stralingsdosis voor bemanningsleden en 

cnbinoporsoneol is or vanuit gegaan dat or 3800 personen werkzaam zijn bij 

de KLM, Het aantal bemanningsleden bij anders Nederlandse 

luchtvaartmaatschappijen Is bij gebrek aan gegevens niet meegenomen in de 

berekeningen. Voor het aantal passagiersvluchten van in Nederland 

woonachtige personen is de helft van het aantal passagiersvluchten via 

Schiphol gonomon (zio A4.4.5), oftewel ongeveer 5,7 miljoen personen in 

1986 [KLB7]. 

De geschatte extra dosis voor bemanningsleden en cabinepersoneel (full

time) bedroeg voor 1986 2,3 mSv per persoon. Het collectieve effectieve 

doaisequivalent voor (leze kritieke groep bedroeg hierdoor È,7 mens Sv in 

1986 (zie A4.4.5). 

De geschatte extra dosis voor passagiers bedroeg ongeveer 20 /JSV per 

persoon per vlucht. Het collectieve effectieve dosisequivalent voor de in 

Nederland woonachtige vliegtuigpassagiers wordt daarom geschat op 115 mens 

Sv in 1986 (zie A4.4.5). 

Voor de gehele Nederlandse bevolking komt de gemiddelde dosis door 

vliegverkeer dan op ongeveer 8 pSv per persoon per jaar. Over de 

dosisverdelingen valt, door gebrek aan informatie over de opbouw van het 

passagiersbestand, weinig te zeggen. Voor het bemanningsbestand is er 

echter wel een, weliswaar grove, verdeling te geven (zie figuur 4,4.2). 

Voor de GSD kan hetzelfde opgemerkt worden als bij het hoofdstuk "Kosmische 

straling". Ook hier komt de GSD wat grootte betreft overeen met het 

effectieve dosisequivalent, oftewel ongeveer 20 /iSv/(persoon.vlucht) en 2,3 

mSv/a voor bemanningsleden en cabinepersoneel. Het collectieve GSD bedraagt 

voor beide groepen van vliegtuiggebruikers respectievelijk 115 mens Sv/a en 

8,7 mens Sv/a. 

4.4.6 Trends en vergelijkingen met het buitenland 

De laatste jaren neemt het gebruik van vliegtuigen voor reizen een ware 

vlucht. In figuur 4.4.3 is het aantal passagiers van de laatste jaren 

weergegeven dat van de luchthaven Schiphol gebruik maakt. Er is een toename 

van 10% per jaar. Ook de komende jaren zal het aantal passagiers nog 

blijven toenemen, zodat ook het collectieve effectieve dosisequivalent nog 

zal toenemen. 
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Gollaotlave doalovordollng 
(bemanningen en cablneparaoneel) 

Verdellna van aantal personen naar doel» 
ibtmmmlno en oablnepersoneel) 

3341 personen 
2,3 mSv/a 

3 341 personan 
2,3 mSv/a 

536 'personen 
1,15 m8v/a 

506 personen 
~"*0,35 mSv/a 

506 personen 
0,3 S mSv/a 

636 personen 
1,16 mSv/a 

Figuur 4 .4 .2 Dosisverdeling onder bemanningen en cabinepersoneel van een 
Nederlandse vliegtuigmaatschappij [KL87a]. 
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Figuur 4.4.3 Groei van het aantal passagiers op Schiphol (1970: 5.006.000 

komt overeen met 100%), [SZ83, SZ86]. 
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Voor Engeland is een schatting van 6 /JSV per persoon per jaar gemaakt voor 

de gehele bevolking [Hu8A]. UNSCEAR heeft de gemiddelde dosis per persoon 

door vliegverkeer geschat met behulp van het totale aantal vlieguren van de 

wereldbevolking in 1978. Voor 1978 gaf dit als resultaat 2000 mens Sv voor 

de gehele wereldbevolking, dus ongeveer 0,5 /iSv per persoon per jaar. Het 

aantal passagiersvlieguren is sinds 1978 echter drastisch toegenomen. Voor 

een betere vergelijking zou tevens de verdeling van vliegtuiggebruik over 

de wereld bekend moeten zijn, want in de rijke landen wordt aanmerkelijk 

meer gevlogen dan in de Derde Wereld. 
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5. MEDISCH TOEGEPASTE STRALINGSBRONNEN 

De stralingsbelasting door medische toepassing van stralingsbronnen is de 

belangrijkste bijdrage aan de kunstmatige stralingsbelasting van de 

bevolking. Deze gemiddelde dosis kan, in ontwikkelde landen, die van de 

natuurlijke stralingsbronnen benaderen. De medische toepassingen zijn te 

verdelen in röntgen-diagnostiek, inwendige diagnostische bestraling 

(nucleaire geneeskunde) en in- of uitwendige therapeutische bestraling 

(radiotherapie). Deze indeling in drie onderdelen is dan ook de indeling in 

dit hoofdstuk. De stralingsbelasting bij medisch personeel komt hierbij 

niet aan de orde; deze wordt behandeld in hoofdstuk 9, 

De rechtvaardiging van de stralingsbelasting door medische bestraling is, 

in tegenstelling tot die door andere kunstmatige stralingsbronnen, meestal 

veel directer. Door radiodiagnostisch onderzoek bijvoorbeeld heeft men een 

grotere kans op een kanker, maar dit onderzoek kan ook een kanker in een 

vroeg stadium aan het licht brengen en daarmee een veel directer gevaar 

signaleren. Bij radiotherapie is deze schijnbare paradox nog duidelijker 

aanwezig. 

De collectieve somatische doses die door dergelijke medische toepassingen 

worden ontvangen mogen hierom niet te klakkeloos bij andere doses worden 

opgeteld. Dit mag wel met de genetisch significante doses door deze 

toepassingen, aangezien deze niet zozeer de bestraalde persoon betreffen 

naar eerder zijn of haar kinderen. 
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5.1 Röntpendiagnostiek 

5.1.1 Beschikbare informatie 

De belangrijkste bijdrage van de medische toepassingen aan de 

stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking is afkomstig van de 

röntgendiagnostiek. Deze is mede zo belangrijk omdat het de belangrijkste 

bijdrage vormt van de stralingsbelasting ten gevolge van menselijke 

activiteiten.Informatie over het röntgendiagnostisch onderzoek in Nederland 

werd vooral verzameld door de Katholieke Universiteit Nijmegen [Be79; Be84; 

Be86 en Ti86] en de Gezondheidsraad [GR82]. Voor vergelijking met het 

buitenland werden veelal gegevens van UNSCEAR gebruikt [UN77 en UN82). 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de risicofactoren van UNSCEAR afwijken 

van die gebruikt in 1CRP-26 [IC77] (zie ook tabel 5.1.1 en [GR85d]). De 

laatste worden in dit rapport gebruikt in tegenstelling tot de in de 

literatuurreferenties opgegeven waarden. Voor de berekening van het 

somatische effectieve dosisequivalent (SED) is alleen de relatieve waarde 

t.o.v. het totale risico, oftewel de weegfactor, van belang. De grootte van 

het SED is daardoor veel minder afhankelijk van de risicofactoren die 

gekozen worden [Be84] en zij zullen dan ook weinig afwijken van de doses 

zoals die in de aangehaalde literatuur zijn berekend. 

5.1.2 Brontermen 

In 1985 is een onderzoek gedaan naar het aantal röntgenapparaten dat in 

ziekenhuizen, tandartspraktijken en andere instellingen voor de 

volksgezondheid aanwezig was [Ti86]. 

Overeenkomstig de gegevens van het Ministerie van Volkshuisvesting 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) werd een totaal van ongeveer 

6100 geregistreerde röntgenapparaten genoteerd. Van deze 6100 zijn er 2300 

in gebruik bij tandartspraktijken en van de overige 3800 zijn er ongeveer 

800 in gebruik bij niet-ziekenhuizen, zoals verpleegtehuizen, privè-

praktijken en andere instellingen van volksgezondheid; hierover is weinig 

bekend. Van de 3000 apparaten die in ziekenhuizen staan opgesteld is een 

verdeling gemaakt naar soort instelling in tabel 5.1.2. 

Bij een bevolkingsgrootte van 14,4 miljoen bedraagt het aantal 

röntgenonderzoeken in ziekenhuizen per inwoner in Nederland dan 0,56 voor 

het jaar 1984 [Ti86]. Voor 1986 zal deze waarde daar waarschijnlijk 
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Tabel 5 .1 .1 Kans op s t e r f t e aan door s t r a l i n g geïnduceerde m a l i g n i t e i t e n 

[Be84]. 

Orgaan o f w e e f s e l S t e r f t e r i s i c o p e r 
-4 

eenheid van dosis (10 /Gy) 

Rood beenmerg 
Schildklier 
Borst C vrouw) 
Long en longlymfa-

tisch weefse 1 
Rest 

Totaal: 
Man 
Vrouw 

UNSCEAR 
(UN??) 

20- 50 
5- 15 

( 10-)60 
25- 50 

63-10? 

1 13-222 
173-282 

ICRP 26 
(IC77) 

20 
5 

50 
20 

55 

100 
150 

De sterf terisico's van UNSCEAR zijn gebaseerd op 
lage respectievelijk hoge dosis niveaus. De ICRP 
... .. , .. L-t __,... - - - - l a g e dorJ-

— —6— r %J - — = -

cijfers hebben slechts betrekking op 
niveaus. 

; ï s 

Tabel 5.1.2 Het aantal röntgenapparaten 

ziekenhuiscategorie [Ti86]. 
en •onderzoeken per 

Z i e k e n h u i s Apparat uur Aantal onderzoeken 

diagnostisch therapeutisch absoluut per hoofd 

Algemene ziekenhuizen 
Academische ziekenhuizen 
Instituten voor radio
therapie 
Revalidatiecentra 
Kinderziekenhuizen 
Long klinieken 
Oogklinieken 
Andere 

2244 
426 

150 

1 16 
36 

36 

6913000 
B42O00 

82000 
24O00 
64000 
35000 
7000 

B0O00 

0,48 
0,06 

0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 

Totaal 2820 166 6O47O00 0,56 
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nauwelijks van afwijken, gezien de trend (zie 5.1.6). 

Voor tandheelkundig onderzoek wordt röntgenapparatuur vooral gebruikt voor 

het maken van bite-wing foto's. In 1978 bedroeg het aantal gebruikte intra-

orale röntgenfilms per inwoner per jaar ongeveer 0,25. Voor 1986 zijn nog 

geen aantallen bekend. 

5.1.3 Belastinpspaden 

Röntgenonderzoek levert een momentane externe bestraling op van het gehele 

lichaam of gedeelten daarvan. 

5.1.4 Kritieke groepen 

Er zijn geen specifieke kritieke groepen, al is het denkbaar dat een 

beperkte groep voor een onderzoek meerdere malen per jaar of zelfs enkele 

jaren achtereen blootstaat aan röntgenstraling, maar dat is door het 

ontbreken van een registratie niet te achterhalen. Niet alleen patiënten 

staan bloot aan röntgenstraling, ook röntgenlaboranten ontvangen een 

stralingsdosis bij de omgang met de apparatuur. Röntgenlaboranten worden in 

hoofdstuk 9 besproken. 

Jonge kinderen kunnen worden gezien als kwetsbare groep. Vooral foetussen 

zijn kwetsbaar. Er wordt echter naar gestreefd zo min mogelijk 

röntgendiagnostisch onderzoek te verrichten bij zwangere vrouwen [GR85b], 

zodat deze categorie relatief ondervertegenwoordigd zal zijn. 

5.1.5 Doses en dosisverdelinpen 

Voor het jaar 1980 is er een inventarisatie van het onderzoeks-frequentie 

en de stralingsdosis per röntgendiagnostische onderzoeks-categorie gemaakt 

[Be84]. Hierbij is een internationale categorisering aangehouden [IC57]. 

Voor de röntgendiagnostische onderzoeksgegevens, exclusief die van 

tandartspraktijken, die van 1980 bekend zijn (zie tabel A5.1.1) is in 

figuur 5.1.1 de onderzoeksfrequentie uitgezet tegen de ontvangen somatische 

effectieve dosisequivalenten. 

De totale onderzoekspercentages per hoofd van de bevolking bedroegen in 

1980 bij vrouwen en mannen, 56% respectievelijk 68%. Het gemiddelde 

effectieve dosisequivalent per onderzoek bedroeg 480 en 570 ,uSv voor 

vrouwen respectievelijk mannen. Zoals uit figuur 5.1.1 volgt (lGy-lSv) 

leveren de meeste onderzoeken echter een beduidend lagere dosis op (zie ook 

figuur 5.1.2). In 1980 bedroeg bijvoorbeeld het aantal röntgenonderzoeken 
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Figuur 5.1.2 Dosisverdeling over de totale bevolking door 

röntgendiagnostiek voor het jaar 1980. 
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van de gastrointestinale streek, de maag en twaalfvingerige darm, de borst 

(fluoroscopic) en de hartslagader (angiocardiografie) ongeveer 7% van alle 

onderzoeken, maar deze onderzoeken waren verantwoordelijk voor 45% 

respectievelijk 55% van de collectieve doses die werden ontvangen door 

vrouwen en mannen bij röntgenonderzoek (zie figuur 5.1.3 en tabel A5.1.1). 

Het gemiddelde somatisch effectieve dosisequivalent bedroeg voor vrouwen en 

mannen in 1980 weliswaar 270 /iSv respectievelijk 390 fiSv per persoon per 

jaar (zie tabel A5.1.1), maar het mediane effectieve dosisequivalent lag 

bij ca. 210 pSv/a en 220 /zSv/a voor röntgenonderzoeken bij vrouwen 

respectievelijk mannen. Voor de totale Nederlandse bevolking lagen deze 

mediaanwaarden zelfs op 40 /iSv/a en 60 /iSv/a voor vrouwen respectievelijk 

mannen (zie figuren 5,1.1 en 5.1.2). Het collectieve effectieve 

dosisequivalent bedroeg in 1980 door medische röntgendiagnostiek (exclusief 

tandheelkundig onderzoek) 1960 en 2830 mens Sv voor vrouwen respectievelijk 

mannen. Dit totaal van 4790 mens Sv zal voor 1986 waarschijnlijk iets zijn 

gedaald ten gevolge van de afgenomen onderzoeksfrequentie (zie 5.1.6). 

Voor tandheelkundig röntgenonderzoek zijn vooral het aantal bite-wing 

foto's van belang. Een commissie van de Gezondheidsraad heeft hiervoor in 

1982 een literatuuronderzoek gedaan naar de doses in verschillende organen 

ten gevolge van bite-wing opnamen (zie tabel A5.1.2). De meest getroffen 

organen bleken het beenmerg, de borsten en de longen te zijn [GR82]. 

Het blijkt dat per opname een effectief dosisequivalent van 10 /iSv wordt 

ontvangen (zie voor berekening A5.1.5). Bij het door de Gezondheidsraad 

gestelde optimum van twee opnamen per persoon per jaar zal dus het 

effectieve dosisequivalent door tandheelkundig röntgenonderzoek ongeveer 20 

/iSv per persoon per jaar bedragen. Het collectieve effectieve 

dosisequivalent door dit type onderzoek bedraagt dan maximaal (bij een 

bevolkingsgrootte van 14,5 miljoen) 290 mens Sv/a. 

De genetisch significante dosis (GSD) bestaat uit twee bijdragen, namelijk 

de dosis door bestraling van de man en de dosis door bestraling van de 

vrouw. Deze twee bijdragen werden voor 1985 op 90 (iSv voor vrouwen en 140 

/iSv voor mannen geschat [Be86]. De GSD door röntgenonderzoek bedroeg in 

1985 dus 90 + 140 - 230 jxSv (zie ook A5.1.5). De GSD door röntgenonderzoek 

voor het jaar 1986 zal hiervan niet veel afwijken. De collectieve GSD 

bedraagt dan ongeveer 1700 mens Sv/a. 
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De GSD door tandheelkundige röntgendiagnostiek wordt geschat op 5 pSv per 

bite-wing opname voor de man en 0,1 /JSV voor de vrouw [UN77 en overgenomen 
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Figuur 5.1.3 Dosisverdeling bij röntgendiagnostiek; onderzoeksfrequentie en 

collectieve dosis. 

door de Gezondheidsraad GR82]. Bij een onderzoeksfrequentie van twee foto's 

per persoon per jaar zal de bijdrage tot de GSD dan hooguit 10 /iSv per man 

per jaar zijn. Het collectieve GSD bedraagt dan hooguit 150 mens Sv/a 

5.1.6 Trends en vergelijkingen met het buitenland 

In de loop der tijd zijn enkele duidelijke veranderingen gaande in de 

röntgendiagnostiek, die weerspiegeld worden in het aantal en het soort 

onderzoeken dat wordt verricht (zie ook tabel A5.1.1). Mammografie en 

computertomografie zijn voorbeelden van onderzoeken met toenemende 

frequentie (zie tabel 5.1.3), terwijl het doorlichten als bevolkings

onderzoek minder belangrijk wordt. Deze tendens vindt ook in de ons 

omringende landen plaats (Verenigd Koninkrijk [Wa86] en de Bondsrepubliek 

Duitsland (US80]). 

In figuur 5.1.4 is de totale röntgenonderzoeksfrequentie in enkele landen, 

exclusief tandheelkundig onderzoek, opgenomen. Zoals te zien is vallen de 

meeste onderzoeksfrequenties tussen 40% en 90% (zie ook [UN82]), een 
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uitzondering is Japan, waar nog steeds . een groei in het aantal 

verrichtingen aanwezig lijkt te zijn. Bij de meeste "ontwikkelde" landen 

blijkt echter een zekere stabilisatie of zelfs lichte teruggang te zijn 

opgetreden in de onderzoeksfrequentie per hoofd van de bevolking. Dit komt 

hoofdzakelijk door een afname van het aantal bevolkingsonderzoeken. Voor 

Nederland lijkt o.a. de invoering van de budgetfinanciering in algemene 

ziekenhuizen, in de beginjaren tachtig, een rem te zijn geweest voor het 

aantal radiodiagnostische verrichtingen [Va85]. Bij tandheelkundige 

praktijken vindt echter nog steeds een absolute maar ook relatieve groei 

plaats van het aantal onderzoeken (meestal bite-wing foto's), zoals te zien 

is in figuur 5.1.5. Een grote toename in het aantal bite-wing opnamen wordt 

voor Nederland in de toekomst echter niet meer verwacht, aangezien 2 foto's 

per persoon per jaar in de praktijk als optimum wordt beschouwd (zie 

onderdeel 5.1.5). In de Verenigde Staten, waar het aantal foto's per 

persoon per jaar inmiddels gestabiliseerd is, zit men juist onder dit 

aantal. 

Het gemiddelde somatische effectieve dosisequivalent door 

röntgendiagnostiek is de afgelopen jaren, mede als gevolg van de afname van 

het onderzoekspercentage (minder bevolkingsonderzoeken) en de verandering 

van de techniek (b.v. door toepassing van computertomografie), iets 

gedaald. Het SED door röntgenonderzoek zal in 1986 dan ook naar schatting 

rond de 300 |iSv per hoofd van de bevolking hebben bedragen. 

De jaarlijkse genetisch significante dosis, ten gevolge van röntgen-

Tabel 5.1.3 Relatieve onderzoeksfrequentie van mammografie, 

computertomografie en radiodiagnostiek in het 

algemeen (Be84;K184;Ti86;Va85). 

Onderzoek Jaar: 1976 1980 1982 1983 1984 

Radiodiagnostiek 100 113 104 102 102 

Mammografie 100 169 

Comp.-tomografie 100 116 123 

Voor radiodiagnostiek en mammografie is het aantal verrichtingen 

in 1976 op 100% gesteld, voor comp.tomografie geldt dit voor 1982 
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onderzoek, blijkt, na een sterke toename in de beginperiode van de 

rönt gendiagnostiek, over hoc algemeen te zijn afgenomen ondanks een 

verhoging van de onderzoeksfrequentie (zie figuur 5.1.6). Dit laatste is te 

verklaren uit een betere afscherming en collimatie van de röntgenstraling. 

Ook bij tandheelkundig röntgenonderzoek is er een zekere afname van de 

ontvangen dosis te bespeuren [UN82]. Dit komt vooral door afscherming van 

de bundel en door de toepassing van snellere films. Het GSD tengevolge van 

bite-wing foto's zal ook zijn afgenomen door deze trend, alhoewel deze 

reeds van gering belang was in vergelijking met het GSD door de medische 

röntgendiagnostiek. Gegevens hierover zijn voor Nederland echter niet 

bekend. 
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Figuur 5.1.4 Onderzoekspercentage röntgendiagnostiek in verschillende 

landen (D-Bondsrepubliek Duitsland, J-Japan, NL-Nederland, 

S-Zweden, UK-Verenigd Koninkrijk, USA-Verenigde Staten), 

[Be8b;Be86;Hu84;K184;Pu69;Ti86;UN77;UN82;US83;Wa86]. 
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5.2 Radiotherapie 

5.2.1 Beschikbare informatie 

Onder radiotherapie wordt verstaan de bestraling van delen van het lichaam 

ter genezing van (kwaadaardige) gezwellen. Deze bestralingen vinden plaats 

met behulp van versnellers en radioactieve bronnen (teletherapie), met 

gesloten bronnen voor inwendig gebruik (brachytherapie) en met open bronnen 

(radiofarmaca). 

Informatie over radiotherapie in Nederland werd verkregen van de 

Gezondheidsraad [GR84;GR85d]. Voor vergelijking met het buitenland is 

informatie van UNSCEAR [UN82], uit de bondsrepubliek Duitsland [US83] en 

uit het Verenigd Koninkrijk [Hu84] gebruikt. 

Voor radiotherapie is wat de dosisberekening betreft een uitzondering 

gemaakt op de normale gang van zaken in dit rapport. Bij deze medische 

toepassing van stralingsbronnen is er namelijk sprake van soms zeer 

geconcentreerde bundels en meestal lokaal zeer hoge stralingsdoses in het 

lichaam. Aangezien de theorie van het effectieve dosisequivalent gebaseerd 

is op een lineair verband tussen dosis en effect, hetgeen slechts voor lage 

doses lijkt te gelden, is het berekenen van een effectief dosisequivalent 

niet zinnig, terwijl het effect van het SED (verhoogde kans op kanker) voor 

personen met een tumor niet los gezien kan worden van de reeds aanwezige 

kanker. D?&rom wordt slechts het GSD door radiotherapie berekend. Er gaan 

de laatste tijd echter stemmen op om toch, op een weliswaar aangepaste 

wijze, een SED te bepalen [Be87], maar dit is een nog niet algemeen 

geaccepteerd standpunt. 

5.2.2 Brontermen 

De meeste radiotherapeutische bestralingen worden uitgevoerd met 

megavoltapparatuur, hoofdzakelijk lineaire versnellers en cobaltbronnen. 

Hiertoe waren eind 1984 in Nederland 41 van deze apparaten aanwezig 

[GR85d]. Deze bronnen leveren een stralingsdosis die te splitsen is in een 

dosis door de primaire bundel en een ongewenste dosis door 

bundelverstrooiing of lekstraling (zie 5.2.5). Naast megavolttherapie omvat 

teletherapie ook orthovolt- en contacttherapie voor de behandeling van 

oppervlakkige tumoren (bijvoorbeeld huidtumoren). 

Bij brachytherapie wordt vooral gebruik gemaakt van Co-60, Cs-137, Ir-192 

en Ra-226 bij zowel intracavitaire toepassingen (bijvoorbeeld 
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baarmoederkanker) als implantaties in weefsel (bijvoorbeeld bij 

tongkanker), 

Als radiofarmaca worden vooral oplossingen van 1-131 gebruikt voor de 

behandeling van schildklierkanker en in mindere mate P-32 voor de 

behandeling van polycythaemia vera (de bloedziekte van Vaquez-Osler). 

De doses die bij radiotherapie worden toegediend kunnen plaatselijk tot 60 

Gy per onderzoek oplopen. Deze dosis wordt bij megavolttherapie 

gefractioneerd toegediend in enkele zittingen. 

5.2.3 Belastingspaden 

Bij de bestraling met megavolt- en orthovoltapparatuur vindt er een direkte 

externe bestraling plaats van het lichaam. Bij brachytherapie worden 

ingekapselde radioactieve bronnen voor enige tijd in het lichaam 

(bijvoorbeeld in een gezwel of in een lichaamsholte) aangebracht. Hierbij 

treedt dus interne bestraling op, maar de stralingsbron kan weer worden 

weggenomen. Bij radiofarmaca worden open radioactieve bronnen in het 

lichaam aangebracht. Hierbij treedt dus interne bestraling van het lichaam 

op totdat de ingebrachte radionucliden zijn uitgescheiden en/of vervallen. 

5.2.4 Kritieke proenen 

Er zijn geen specifieke kritieke groepen voor radiotherapeutische 

behandeling, maar er is natuurlijk wel een doelgroep, namelijk 

kankerpatiënten. De incidentie van kanker (exclusief huidcarcinoom) bedroeg 

in 1986 ongeveer 50000 (zie ook A5.2.5). Ongeveer 25000 nieuwe 

kankerpatiënten (inclusief mensen met een huidcarcinoom) hebben een 

radiotherapeutische behandeling ondergaan (zie A5.2.4). 

5.2.5 Doses en dosisverdelingen 

De stralingsdosis die bij radiotherapie wordt ontvangen is lokaal vaak zeer 

hoog, wanneer deze gefractioneerd wordt toegediend zelfs 20 tot 60 Gy. Voor 

organen en weefsels die buiten het direkt bestraalde gebied liggen is een 
2 2 

dosis te verwachten die 0,001 tot 0,3 mGy/cm bedraagt per Gy/cm in het 

direkt bestraalde gebied [UN82]. Deze dosis wordt vooral door lekstraling 

en strooistraling teweeg gebracht. 

De verdeling van het jaarlijkse aantal bestralingen over de verschillende 

radiotherapeutische disciplines in Nederland, inclusief een typisch 

genetisch significant dosisequivalent, is weergegeven in tabel 5.2.1. Zoals 
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blijkt vindt het grootste deel der bestralingen plaats met behulp van 

megavoltapparatuur. 

Tabel 5.2.1: Frequentie van en genetisch significant dosisequivalent door 

radiotherapeutische behandelingen [GR85d; 

UN821 , 

Wijze van bestraling Frequentie in: 

gehele bestraalde 

bevolking (%̂  groep (%̂  

GSD per hoofd *) 

van bevolking bestr.groep 

uSv îSv 

Megavoltapparatuur 

Orthovoltapparatuur 

0,16 

0,017 

90-95 

10 
2300 

Brachytherapie 0,008 0,04 500 

Radiofarmaca - 1-131 

- P-32 

0,035 *) 

0.003 

22 *) 

2 

12,3 

0.03 

35000 

1000 

*) Deze gegevens zijn niet uit Nederland afkomstig, maar vormen schattingen 

voor de ontbrekende cijfers (zie A5.2.5). 

Vanwege een gebrek aan dosimetriegegevens voor Nederland moet met 

buitenlandse gegevens een schatting gemaakt worden van het GSD voor de 

Nederlander ten gevolge van radiotherapeutische behandeling. Deze 

schattingen zijn tevens aangegeven in tabel 5.2.1 en worden toegelicht in 

appendix A5.2.5. 

De grootste doses worden, zoals uit de tabel blijkt, door radiofarmaca 

veroorzaakt. Tevens blijkt uit de tabel dat de radiotherapeutische 

behandelingsmethoden vaak gecombineerd worden met een megavolttherapie 

(aangezien de relatieve percentages optellen tot boven de 100%), vooral 

brachytherapie wordt vrijwel altijd begeleid door megavolttherapie. Het 

percentage patiënten dat voor een tweede behandeling wordt opgeroepen 

(ongeveer 25% bij megavolttherapie [GR84]) is echter ook een oorzaak van 

deze dubbeltellingen. De collectieve genetisch significante doses voor de 

bevolking bedragen (zie tabel A5.2.2) 60, 0,5 en 175 mens Sv/a door 

teletherapie, brachytherapie en radiofarmaca (1-131 in 90% van de gevallen 

en P-32 in ongeveer 8% van de gevallen in Zweden [UN82]). De genetisch 

significante dosis per hoofd van de bevolking door radiotherapie bedraagt 

dan (bij een bevolking van 14,5 miljoen [SZ86]) ongeveer 16,5 /iSv. 
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5.2.6 Trends en verhelHkinpen met het buitenland 

Het onderzoek met orthovolttherapie zal in de komende jaren waarschijnlijk 

iets afnemen ten gunste van de, inmiddels op meer plaatsen toepasbare, 

megavolttherapie. De Gezondheidsraad acht een capaciteits-uitbreiding na 

1983, o.a. gezien de leeftijdsopbouw, van 30% tot aan het jaar 2000 voor 

deze laatste vorm van therapie noodzakelijk [GR84]. 

Gezien de opbouw van de Nederlandse bevolking (zie figuur 5.2.1) in de 

toekomst [SZ86], zal de bevolking tot in de volgende eeuw verder 

vergrijzen. Omdat bovendien de incidentie van kanker bij mensen boven de 55 

jaar voor een belangrijk deel het totaal aantal kankergevallen in Nederland 

uitmaakt, zal het aantal kankerpatiënten in Nederland in de nabije toekomst 

ook toenemen (zie figuur 5.2.2). Deze toename is onafhankelijk van een 

eventuele toename van specifieke carcinogene factoren. Over dit laatste 

valt echter weinig te zeggen, want er zijn geen doorslaggevende trends in 

het vóórkomen van specifieke kankers. Ten gevolge van deze toename in het 

aantal kankergevallen en om de ondercapaciteit, die nu nog bestaat, weg te 

werken, zal het aantal bestralingen, vooral met megavoltapparatuur, in de 

toekomst toenemen met een zelfs iets hoger percentage dan het aantal 

kankergevallen. Het GSD door radiotherapie zal dan ook in de nabije 

toekomst nog toenemen. 

Ook in het buitenland is er slechts sporadisch sprake van opgegeven 

onderzoeksfrequenties en dosisberekeningen op het gebied van de 

radiotherapie [UN82]. Door UNSCEAR worden GSD's per hoofd van de bevolking 

van 0,7 /̂ Sv/a (Japan) tot 23 pSv/a (Australië en Verenigde Staten) 

opgegeven. 

Voor Europa wordt een GSD van 7 /JSV per jaar per persoon genoemd [UN82] 

voor radiotherapeutische behandelingen. In de Bondsrepubliek Duitsland 

blijkt het GSD, door therapie met alleen röntgenapparatuur, echter al 8,2 ± 

2,5 pSv per persoon te hebben bedragen in 1973. 

In het licht van de medische stralingsbelasting, is de dosis door 

radiotherapie echter niet van belang. 
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5,3 Nucleaire geneeskunde 

5.3.1 BasIsinformatie 
Nucleair geneeskundig onderzoek houdt in, het diagnostisch onderzoek met 
behulp van radioactieve stoffen. Net als bij radiotherapie woeden deze 
radionuclideverbindingen radiofarmaca genoemd. Met gammadetcctoren wordt 
gekeken naar de verspreiding of ophoping van deze radionucliden ter plaatse 
van een tumor of orgaan. Gebruikte gegevens voor Nederland zijn afkomstig van 
UNSCEAR [UN82] en de Gezondheidsraad (CR85d]. 
Vanwege het vergelijkbare aantal inwoners per gammadetector in Zweden, 
Denemarken en Nederland zijn de collectieve effectieve dosisequivalenten van 
de eerste twee landen (na correctie vcor het hogere 1-131 verbruik in Zweden) 
gebruikt voor de schatting van de ontvangen doses door nucleair geneeskundig 
onderzofek in Nederland. 

5.3.2 Brontermen 
Veel gebruikte radionucliden (in Zweden, 1978 [UN82]) bij de nucleaire 
geneeskunde zijn Cr-51 (5,5%), Tc-99m (54,5%), 1-125 (8,5%), 1-131 (23%) en 
Xe-133 (2,2%). 
De toegediende hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte nuclide. Zo wordt 
van Tc-99m per onderzoek een hoeveelheid van 100 tot 800 MBq toegediend. 

5.3.3 Belastingspaden 
Er vindt een interne bestraling van het lichaam plaats totdat de ingenomen of 
geïnjecteerde radionucliden zijn uitgescheiden en/of vervallen. 

5.3.A Kritieke proepfen) 
Er zijn evenals bij radiotherapie geen kritieke groepen maar wel een 
doelgroep, namelijk de patiënten. 

5.3.5 Doses en dosisverdelinpen 

Grootte blootgestelde groep: 200.000 [UN82, GR85d] 
Gem. eff. dosisequivalent : 60 /iSv/a [UN82, Denemarken] per hoofd van de 

bevolking. 
Dosisbereik : 1- 10 mSv/onderzoek, 1-131:tot 85mSv/onderzoek 

i [UN82] 
Coll. eff. dosisequivalent : 870 mens Sv/a 
Schatting gemiddelde GSD : < 60 /uSv (leeftijdsopbouw, van patiënten is anders 

dan van de totale bevolking) 
Schatting collectieve GSD : < 870 mens Sv/a 
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6. BLOOTSTELLING VIA HET MILIEU 

Dit hoofdstuk handelt hoofdzakelijk over de gevolgen van lozingen van 

kunstmatige radioactiviteit in het milieu. Alleen in onderdeel 6.5 komt ook de 

blootstelling via het milieu door natuurlijke radioactiviteit aan de orde. 

Kunstmatige radioactiviteit, die door routinematige lozingen of door 

incidenten in de lucht of in het water terecht komt, kan tot externe en 

interne bestraling van de mens leiden. De interne bestraling wordt veroorzaakt 

doordat de vrijgekomen radioactiviteit in de voedselketen terecht komt en 

uiteindelijk voor een deel door de mens wordt opgenomen. De kringloop bestaat 

meestal uit vele belastingspaden en milieucompartimenten. Figuur 6.1 geeft een 

vereenvoudigd beeld hiervan waarbij alleen de belangrijkste compartimenten en 

belastingspaden zijn weergegeven. 

Voor het evalueren van de gevolgen van lozingen van radioactiviteit wordt vaak 

gebruik gemaakt van radio-ecologische modellen. Dergelijke modellen gaan 

meestal van een groot aantal milieucompartimenten en belastingspaden uit. 

Belangrijke belastingspaden voor lozingen in de lucht zijn: 

a) depositie op bladgroenten -* mens 

b) depositie op gras -• koe -» melk -» mens. 

Voor lozingen in oppervlaktewater geldt hetzelfde met dien verstande dat de 

eerste stap plaatsvindt door irrigatie met of overstroming door het besmette 

water. Daarnaast kan de route water -+ vis (of andere waterdieren) -+ mens bij 

deze lozingen belangrijk zijn. 

In dit hoofdstuk worden de onderstaande milieubronnen kort besproken: 

kerncentrales, onderzoeksreactoren en verrijkingsinstallaties (H.6.1) 

verwerking en opslag van radioactief afval (H.6.2) 

lozingen door ziekenhuis- en onderzoekslaboratoria (H.6.3) 

overige stralingstoepassingen in industrie en onderzoek (H.6.4) 

invoer via Rijn, Maas en Schelde (H.6.5) 

bovengrondse kernwapenproeven (H.6.6) 

- het reactorongeval in Tsjernobyl (H.6.7) 

Deze bronnen zijn echter nog niet gedetailleerd uitgewerkt. De vermelde 

gegevens zijn zonder nadere uitwerking overgenomen uit de literatuur waardoor 

de rapportage hierover een voorlopig karakter heeft. 
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6.1 Kerncentrales, onderzoeksreactoren en verriikingsinstallaties 

6.1.1 Basisinformatie 
Voor de stralingsbelasting als gevolg van de kernenergiecyclus kan een 
verdeling worden gemaakt naar bron: De winning van uranium en de produktie van 
brandstofstaven, de kernenergieproduktie, de opwerking van gebruikte 
brandstofstaven en het transport van radioactief materiaal en de opslag van 
radioactief afval. Winning en opwerking van uranium vinden in Nederland niet 
plaats. Het transport van radioactief materiaal en de opslag van radioactief 
afval worden elders behandeld (in de delen 8 respectievelijk 6.2). Alleen de 
stralingsbelasting als gevolg van lozingen van radioactiviteit door 
kerncentrales en opwerkingsfabrieken in binnen- en buitenland komt hier ter 
sprake. De bijdragen door onderzoeksreactoren (IRI in Delft en ECN in Petten) 
zijn zeer klein en worden hier verwaarloosd op grond van gegevens over 
dergelijke instituten in Jülich en Karlsruhe (Bondsrepubliek Duitsland), 
[UN82]. Buiten de genoemde kerncentrales zijn er in Nederland de verrijkings
installaties van URENCO. Van de stralingsbelasting die deze installaties 
opleveren is echter weinig bekend. 

•I 

6.1.2 Brontermen 
Vooral lozingen van tritium, edelgassen (Kr-85, Xe-133) en C-14 door nucleaire 
installaties resulteren in een stralingsbelasting van de Nederlandse 
bevolking. De produktie van brandstof voor 5 GW [e] a door de 
opwerkingsfabrieken in Cap de la Hague (Frankrijk) en Sellafield (Engeland) 
leveren een dosis van 5 mens Sv per jaar aan de bevolkingen van Frankrijk, 
Engeland, België en Nederland [UN82]. Het collectieve effectieve 
dosisequivalent voor inwoners van Nederland kan dan op 1/4 x 5" •* 1,33 mens 
Sv/a geschat worden (dit is een overschatting). Kerncentrales veroorzaken een 
collectieve effectieve dosis van 4,2 mens Sv per GW[e]a [UN82]. Borsele en 
Dodewaard produceren samen ongeveer 0,4 GW[e]a (wanneer deze centrales 80% van 
de tijd operationeel zijn). Invoer via Rijn, Maas en Schelde van radioactieve 
lozingen van.andere Europese nucleaire installaties leveren een dosis van 0,4 
mens Sv per jaar (zie 6.5). 

6.1.3 Bjalastingspaden 
Stralingsbelasting vindt plaats door de ingestie van besmet drinkwater 
(tritium) en voedsel (C-14), zoals visserijprodukten, groenten en melk. Ook 
inhalatie van edelgassen is een belangrijke stralingsbelastingsweg [UN82]. 

6.1.4 Kritieke groep(en) 
Omwonenden van een kernreactor behoren tot de kritieke groep wat betreft de 
blootstelling door inhalatie van radioactieve edelgassen. 

6.1.5 Doses en dosisverdelinpen , • , 
Grootte blootgestelde groep: 14,5 x 10 (de gehele Nederlandse bevolking) 
Gem. eff. dosisequivalent : 0,25 /iSv/a [UN82] 
Dosisbereik : 0 - 3 fiSv/a [UN82] 
Coll. eff. dosisequivalent : 3,5 mens Sv/a 
Schatting gemiddelde GSD : 0,25 //Sv/a (H-3 en C-14 worden beide volledig 

in het lichaam opgenomen) 
Schatting collectieve GSD : 3,5 mens Sv/a 
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6.2 Verwerking en opslag van radioactief afval 

6.2.1 Rasisinformatie 
Door de toepassing van radioactieve stoffen in researchlaboratoria, industrie, 
geneeskunde en nucleaire installaties is het onvermijdelijk dat er radioactief 
afval ontstaat. Een speciale categorie radioactief afval wordt gevormd door 
kernsplijtingsafval (KSA) van de nucleaire installaties. Dit type afval wordt 
tot nu toe in het buitenland verwerkt en opgeslagen. In de toekomst kan 
Nederland contractueel worden verplicht het eigen KSA terug te nemen. 
In Nederland is de COVRA belast met de verwerking en opslag van radioactief 
afval. Tot nu toe wordt hiervoor een gedeelte van het ECN-terrein in de 
gemeente Zijpe gebruikt. Deze activiteiten worden in de toekomst verplaatst 
naar een opslagterrein bij Borssele. Het verzamelde vaste afval wordt door 
persen in volume gereduceerd en vervolgens in beton verpakt waarna 
bovengrondse opslag plaatsvindt. Waterig afval wordt eerst gezuiverd d.m.v, 
precipitatie processen waarna het precipitaat als vast afval wordt verwerkt. 
Uit een MER is gebleken dat de blootstelling van de bevolking door de opslag 
van vast radioactief afval onder normale omstandigheden verwaarloosbaar is 
[C085]. De maximaal te verwachten stralingsbelasting voor omwonenden op 1 km 
van de locatie bedraagt 4 nSv/a. De Gezondheidsraad heeft een modelberekening 
opgezet waarin is nagegaan wat de dosisconsequenties zijn van de toegestane 
lozingen via de ECN-pijpleiding [GR85a]. Het model leidt tot een collectieve 
dosis van 4,5x10-5 mens Sv/a exclusief de bijdrage van de nucleaire 
installaties op het ECN-terrein. Hieruit blijkt duidelijk dat de verwerking 
van radioactief afval, bij normaal functioneren van de installaties, tot een 
verwaarloosbare bevolkingsdosis leidt. Het bedienende personeel valt in de 
categorie radiologische werkers; zie hiervoor hoofdstuk 9. 

6.2.2 Brontermen 
Bij het verwerken van radioactief afval wordt activiteit geloosd via de ECN-
pijpleiding. De Gezondheidsraad gaat in de modelberekening uit van een lozing 
van 1.7X1011 Bq/a (94% H-3; 2% Mo-99/Tc-99m; 1,21 Se-75; 1,2% S-35) [GR85a]. 

6.2.3 Belastingspaden 
Uit de modelstudie van de Gezondheidsraad [Gr85a] blijkt dat het belastingspad 
water -» zeedier (zeevis, schaal- en schelpdieren) -+ mens de grootste 
collectieve dosis oplevert. 

6.2.4 Kritieke groep(en) 
Personen, die relatief veel zeedieren consumeren uit de zeestroom langs de 
kust, ontvangen de hoogste doses. Uit de modelberekeningen van de 
Gezondheidsraad [GR85a] blijkt dat het maximale effectieve dosisequivalent ca. 
7 nSv/a bedraagt. 

6.2.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep 
Gem. eff. dosisequivalent 
Dosisbereik 
Coll. eff. dosisequivalent 
Schatting gemiddelde GSD 
Schatting collectieve GSD 

totale bevolking: 14,5 miljoen personen [SZ86] 
< 3 pSv/a [GR85a] 
0 - 7 nSv/a [GR85a] 
< 4,5x10-5 mens Sv/a 
< 3 pSv/a 
< 4,5xl0-s mens Sv/a 
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6.3 Lozingen door ziekenhuis- en researchlaboratoria 

6.3.1 Basisinformatie 
Door radionuclidenlaboratoria vinden kleine lozingen van radionucliden plaats. 
Een commissie van de Gezondheidsraad bracht in 1985 een rapport uit over de 
stralingsbelasting die het gevolg is van deze lozingen [GR85a] en van die door 
ziekenhuispatiënten na radiotherapeutische of nucleair geneeskundige 
behandeling. Met behulp van een model van de waterwegen en lozingspunten (van 
laboratoria en ziekenhuispatiënten) zijn de besmettingsroutes en de 
uiteindelijke stralingsbelasting voor de mens berekend (zie tabel 6.3.1). Er 
is uitgegaan van een maximaal toegelaten lozing van de betreffende laboratoria 
volgens de verleende vergunningen. Voor het model is verder aangenomen dat de 
blootstelling aan radioactiviteit óf via het water óf via zuiveringsslib 
plaatsvindt. Beide besmettingspaden zullen echter naast elkaar voorkomen, 
waardoor de opgegeven doses voor de verschillende paden dan ook lager zullen 
uitvallen dan de som van de in de tabej gegeven waarden voor de twee 
afzonderlijke belastingspaden. Voor de consumptie van vis is tevens van belang 
dat deze over zoetwatervis en zeevis verdeeld zal zijn. Voor de ECN-
pijpleiding moet nog worden opgemerkt dat de lozingen hier, buiten de tritium-
lozingen vanwege de nucleaire reactor, vooral van afvalverwerking afkomstig 
zijn en dus onder hoofdstuk 6.2 vallen. 

6.3.2 Brontermen 
Door radionuclidenlaboratoria kon in 1978 maximaal 4,2xl010 Bq/a geloosd 
worden, door de ECN-pijpleiding l,7xl011 Bq/a (hoofdzakelijk radioactief 
afval) en door radiotherapeutisch of nucleair geneeskundig behandelde 
ziekenhuispatiënten kon maximaal l,8xlOn Bq/a uitgescheiden worden (volgens 
de vergunningen voor de ziekenhuizen). De belangrijkste radionucliden in deze 
lozingen zijn P-32, Se-75, Mo-99 en 1-131. 

6.3.3 Belastinpspaden 
De belangrijkste besmettingsroutes zijn de ingestie van besmet drinkwater en, 
na beregening met besmet water, tuinbouwprodukten (zie tabel 6.3.1). Deze 
besmettingsroutes leveren de grootste collectieve dosis op. 

6.3.4 Kritieke groep(en) 
Grote vis- en schaaldierconsumenten ontvangen de hoogste individuele 
stralingsbelasting ten gevolge van de eerder genoemde radioactieve lozingen 
maar de groepsdosis is niet zo belangrijk voor de collectieve 
stralingsbelasting. 

6.3.5 Doses en dosisverdelin^en 

Grootte blootgestelde groep: 14,5 x 10 (de gehele Nederlandse bevolking) 
Gem. eff. dosisequivalent : 3,5 nSv/a [GR85a] 
Dosisbereik : 0 - 500 nSv/a [GR85a] 
Coll. eff. dosisequivalent : 0,05 mens Sv/a 
Schatting gemiddelde GSD : p.m. 
Schatting collectieve GSD : p.m. 
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Tabel 6.3.1 Overzicht van de schattingen van de maximale individuele 
doses en van de collectieve jaardoses als gevolg van de 
toegestane lozingen van radionucliden door laboratoria 
(4,2xl010 Bq/a), door de ECN-pijpleiding (l,7xlOia Rq/a) 
en door ontslagen patiënten (l,8xl012 Bq/a), zoals dit is 
geschat door een commissie var. de Gezondheidsraad [GR85a]. 

Blootstel
lingsweg 

Drinkwater 

Tuinbouw-
produkten 

Zoetwatervis 
en vismeel 

Zeevis 
schaal- en 
schelpdieren 

Zu ive ringsslib 
-inwendige 
bestraling 
-uitwendige 
bestraling 

Herkomst van 
de geloosde 
mengsels van 
radionucliden 

laboratoria 
patiënten 

lab. 
pat. 

lab. 
pat. 

lab. 
pat. 
ECN-pijpleiding 

lab. 
pat. 
lab. 
pat. 

Jaardoses 

Maxi.naal 
individueel (Sv) 

8xl0-10 

lxlO"y 

7x10"9 

4x10"1 
5x10"8 

7 x 1 0 : i o 
2x10_JU 

7x10 * 

4xi°:?o 
7xl0_JU 

7x10 l 
1x10 " 

Collectief 
(mens Sv) 

1x10"? 
2x10 J 

3xl0"2 

8x10"* 
6rJ.0° 

1x10 'l 
4x10 "j! 
5x10° 

5xl0"2 

7 X 1 0 ~ A 
7x10"? 
1x10"4 
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6.4 Overige stralinEStoepassingen In industrie en onderzoek 

6.4,1 fraai 6 Informatie 
In de industrie en de research zijn er vele toepassingen van straling, 
Voorbeelden zijn radiografie, deeltjesversnellers, "well logging" in 
boorputten, radiotracers, rookmelders, dikte- en dichtheidsnieters, 
röntgenapparatuur en electronenmicroscopen [UN82; US83], Het personeel dat 
hiermee omgaat valt over het algemeen in de categorie radiologische werkers 
hetgeen registratie van de ontvangen doses betekent (zie hoofdstuk 9). 
Wat betroft de mogelijke consequenties voor het milieu van deze 
stralingstoepassingen kan worden gedacht aan de volgende zaken: 
a) lekkages van gesloten bronnen 
b) bronnen die door brand in het milieu vrijkomen 
c) experimenten met radiotracers in milieucompartimenten c.q. radiotracers 

die gebruikt worden voor het volgen van industriële processtromen waarbij 
activiteit in het milieu terecht komt 

d) activeringsreacties in de ventilatielucht van deeltjesversnellers 
e) directe bestraling van personeel waarvan geen dosisregistratie plaatsvindt 

of van omwonenden 
De eerste twee mogelijkheden vallen in de categorie incidenten (zie hoofdstuk 
10), Over de laatste drie mogelijkheden is geen Nederlandse informatie 
beschikbaar doch het is zeer onwaarschijnlijk dat er een significante 
stralingsbelasting optreedt door de milieueffecten van de in de industrie of 
research toegepaste stralingsbronnen. 
Voor informatie over het werken met open radioactieve bronnen in research- en 
ziekenhuislaboratoria wordt verwezen naar hoofdstuk 6.3. 

6.4.2 Brontermen 
Niet bekend. 

6.4.3 Belastingspaden 
De volgende belastingspaden zijn denkbaar: 
a) lucht -• mens (activeringsprodukten in ventilatielucht deeltjesversnellers) 
b) directe bestraling (bewoners en niet-radiologische werkers in de buurt van 

deeltjesversnellers en andere sterke stralingsbronnen) 

6.4.4 Kritieke groep(en) 
Het bedienend personeel ontvangt meestal de hoogste dosis en kan in de 
categorie radiologische werker (zie hoofdstuk 9) vallen en als zodanig deel 
uitmaken van een kritieke groep. Buiten deze groep zullen het overige 
personeel en wellicht ook de omwonenden de hoogste doses ontvangen. 

6.4.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep: niet bekend 
Gem. eff. dosisequivalent : nihil 
Dosisbereik : niet bekend 
Coll. eff. dosisequivalent : nihil 
Schatting gemiddelde GSD : nihil 
Schatting collectieve GSD : nihil 
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6.5 Invoer via Rijn. Maas en Schelde 

6.5.1 Basisinformatie 
Via de grote grensoverschrijdende rivieren komt natuurlijke en kunstmatige 
radioactiviteit ons land binnen waardoor stralingsbelasting wordt veroorzaakt 
bij de bevolking. In 1986 is een radioecologische modelstudie verschenen 
[CE86] waarin de gevolgen zijn onderzocht van het lozen van natuurlijke en 
kunstmatige radioactiviteit in oppervlaktewater uit het stroomgebied van de 
Maas. In dit model zijn 23 blootstellingswegen in detail bekeken. De 
belangrijkste belastingspnden worden in 6.5.3 gegeven. 
De collectieve dosis voor het totale stroomgebied van de Maas wordt op 1,4 
mens Sv/a geschat waarvan 0,4 mens Sv/a door nucleaire installaties. In 
Nederland woont ca. 42% van de totale bevolking uit dit stroomgebied zodat de 
doses ongeveer worden gehalveerd. De modelresultaten sluiten, wat betreft de 
bijdrage door nucleaire installaties, goed aan bij een modelstudie van Bayer 
over het stroomgebied van Rijn en Maas [Ba82]. Hieruit wordt voorlopig 
geconcludeerd dat de collectieve dosis t.g.v. de invoer van activiteit via de 
grensoverschrijdende rivieren in orde van grootte 1 mens Sv/a ligt. 

6.5.2 Brontermen 
Alle benodigde gegevens over 1986 zijn nog niet beschikbaar zodat hier, 
teneinde een indruk te geven van de bronterm, de gegevens voor 1985 zijn 
vermeld. De brontermen zijn berekend uit de debietgegevens [RW85] en de door 
de CCRX gerapporteerde activiteitsconcentraties [CC85]. 

Rivier 

Rijn 
Maas 

/9-rest 

5,3x1012 
4,3xl0ii 

Bronterm fBa/al 
a-totaal 

5,3xl012 

3.7X101! 

H-3 

6,2xl0i« 
2,0xl0i4 

Sr-90 

2,5x1011 
2,5x101° 

Ra-226 

2,5x1011 
1,5x101° 

6.5.3 Belastingspaden 
De belangrijkste belastingspaden zijn: 
a) water -» drinkwater -• mens 
b) water •* gewassen van met rivierwater geïrrigeerde bouwgronden -• mens 
c) water •* melkvee in regelmatig overstroomde uiterwaarden/ weilanden die met 

rivierwater worden beregend -* melHprodukten) -+ mens 

6.5.4 Kritieke eroep(en) 
Personen, die veel bladgroenten consumeren die geteeld zijn op regelmatig 
overstroomde gebieden c.q. die veel melk(produkten) consumeren van vee dat 
graast op dergelijke gebieden, behoren tot de kritieke groep [CE86]. De 
maximale dosis in het stroomgebied van de Maas wordt geschat op 80 /iSv/a. 

6.5.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep 
Gem. eff. dosisequivalent 
Dosisbereik 
Coll. eff. dosisequivalent 
Schatting gemiddelde GSD 
Schatting collectieve GSD 

12 miljoen personen [Ba82] 
ca. 0,1 /iSv/a [CE86 + Ba82] 
0 - 80 /jSv/a 
ca. 1 mens Sv/a 
< 0,1 ^Sv/a 
< 1 mens Sv/a 
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6.6 Bovengrondse kernwapenproeven 

6.6.1 Basisinformatie 
De laatste jaren zijn er geen bovengrondse kernwapenproeven meer genomen en 
als gevolg daarvan is de depositie van radionucliden, afkomstig van deze 
proeven, ook afgenomen. Onder coördinatie van de CCRX (Coördinatiecommissie 
voor de metingen van Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen) worden de 
concentraties van verschillende radionucliden in de atmosfeer, in de neerslag 
en het oppervlaktewater, in de melk en in verschillende visserijprodukten 
gemeten (zie tabel 6.6.1 (CC85]). 
Aangezien de bovengrondse kernwapenproeven reeds jaren niet meer plaatsvinden 
zijn voor de stralingsbelasting nog slechts de langlevende radionucliden van 
belang en in het bijzonder Cs-137, voor wat betreft 'de uitwendige 
stralingsbelasting. De inwendige stralingsdosis wordt hoofdzakelijk bepaald 
door Sr-90, aangezien dit een langere biologische halfwaardetijd in het 
lichaam heeft dan Cs-137. 

6.6.2 Brontermen 
De gemiddelde hoeveelheid Cs-137 op het aardoppervlak in Nederland, ten 
gevolge van bovengrondse kernwapenproeven, bedroeg in 1986 ongeveer 2550 
Bq/m2. De ingestie van Sr-90 en Cs-137 bedroeg in 1985 gemiddeld 25 Bq 
respectievelijk 58 Bq. Voor 1986 zullen deze waarden, voor wat de 
kernwapenproeven betreft, niet veel gewijzigd zijn, maar de depositie door het 
ongeval in Tsjernobyl heeft vooral de totale Cs-137 ingestie aanzienlijk 
verhoogd. 

6.6.3 Belastingspaden 
De belangrijkste besmetting loopt via de gras-koe-melk route. 

6.6.4 Kritieke groep (en1) 
Zoals reeds uit het belangrijkste belastingspad blijkt, wordt de 
stralingsbelasting vooral door de ingestie van melk bepaald. Aangezien 1-
jarige kinderen beduidend meer melk(produkten) consumeren dan volwassenen (230 
respectievelijk 145 kg/a [CC85a, 1C75]) kunnen kleine kinderen als kritieke 
groep worden gezien. 

6.6.5 Doses en dosisverdelingen 

Grootte blootgestelde groep: 14,5 x 10 (de gehele Nederlandse bevolking) 
Gem. eff. dosisequivalent : 5/*Sv/a (extern), 3/iSv/a (ingestie) [CC85] 
Dosisbereik : extern: 1-18/iSv/a, intern: 1-6/iSv/a [CC85] 
Coll. eff. dosisequivalent : 120 mens Sv/a 
Schatting gemiddelde GSD : 8/uSv/a 
Schatting collectieve GSD : 120 mens Sv/a 
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\ 

Tabel 6.S.1 Samenvatting van enkele jaargemiddelde resul

taten uit het Nationaal Meetprogramma voor 

radioactieve verontreinigingen in de Neder

landse biosfeer [CC85]. 

Meting van Eenheden Hoeveelheid 

Luchtstof (De Bilt) 
.3 

f)- totaal mBq.m 0,55 

Depositie (Bilthoven) 

0-totaal Bq.m 208 

Sr-90 Bq.m"2 < 7 

Cs-137 Bq.m"2 < 5 

Oppervlaktewater 
*) 

P-rest ' 
.3 

-Rijn Bq.m 84 
_3 

-Maas Bq.m 70 
-Roer Bq.m" 100 

.3 
-Westerschelde Bq.m 290 

.3 
-IJsselmeer Bq.m 59 

Cs-137 

Melk 

.3 
Noordzee Bq.m 20 

Sr-90 Bq.l"1 0,049 

Cs-137 Bq.l"1 0,11 

Visseriiprodukten 

(mosselen,garnalen, 

paling,tong etc.) 

Cs-137 ; Bq.kg l < 1 

*) /J-rest is /9-totaal - K-40 activiteit 

**) per kg verse vis 
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6.7 Het reactorongeval in Tsjernobyl 

6.7.1 Basisinformatie 
Op 26 april 1986 vond een ongeval plaats in een Russische kerncentrale te 
Tsjernobyl. Een deel van de radioactiviteit die hierbij in de atmosfeer 
vrijkwam bereikte Nederland op 2 mei. Vooral door regenval op 3 en 4 mei 
regende een aanzienlijk deel van deze activiteit uit en zorgde daarbij voor 
een besmetting van de bodem en de flora, in het bijzonder weidegras (melk!) en 
groenten, waardoor er een externe respectievelijk interne bestraling van de 
mens kon optreden. De externe bestraling begin mei was vooral afkomstig van 
kortlevende radionucliden zoals Te-132, 1-131 en Ru-103, op langere termijn 
(de komende jaren) zijn Ru-106, Cs-134 en vooral Cs-137 van belang. Voor de 
interne besmetting vormde begin mei inhalatie van radioactief jodium een 
stralingsbelasting, evenals de ingestie van besmette groenten (spinazie en 
sla), vlees en vooral melk. Uitgebreide verslaglegging van het ongeval te 
Tsjernobyl en de gevolgen voor Nederland zijn te vinden in het CCRX-rapport 
"De radioactieve besmetting in Nederland ten gevolge van het kernreactor 
ongeval in Tsjernobyl" [CC86] en de daarbij behorende werkdocumenten. 

6.7.2 Brontermen 
De geschatte droge, de gemiddelde gemeten natte en de geschatte totale 
deposities in Nederland zijn gegeven in onderstaande tabel [CC86]: 

Radionuclide :Sr-89 Sr-90 Mo-99/ Ru-103 Ru-106 1-131 Te-132/ Cs-134 Cs-136 Cs-137 Ba-140/ 

Tc-99m 1-132 La-UO 

Droge depositie <Bq/m2) : 50 5 200 1000 250 4100 2900 220 140 500 160 

Natte depositie (Bq/m2) : 130 13 500 2400 600 7300 6700 700 200 1300 400 

Totale depositie <Bq/m2): 180 18 700 3400 850 11400 9600 920 340 1800 560 

6.7.3 Belastinespaden 
De belangrijkste belastingspaden die leidden tot een verhoogde 
stralingsbelasting van de mens waren, in Nederland, inhalatie van besmette 
lucht (in de eerste dagen van mei), externe bestraling (gedurende het gehele 
jaar) door de neergeslagen radionucliden op de bodem en interne bestraling 
door ingestie van besmette melk(produkten), vlees en groenten (vooral spinazie 
en sla). 

6.7.4 Kritieke groep(en) 
De gehele Nederlandse bevolking stond (en staat nog steeds) bloot aan de 
straling door Tsjernobyl. Eén-jarige kinderen ontvingen echter de hoogste 
dosis en kunnen daarom als kritieke groep worden betiteld. 

6.7.5 Doses en dosisverdelingen 

Grootte blootgestelde groep: 14,5 x 10 (de gehele Nederlandse bevolking) 
Gem. eff. dosisequivalent : 50/iSv (volwassenen), 85/JSV (10-jarigen) ,155/JSV (1-

jarigen); de dosis is van toepassing op mei t/m 
december 1986 [CC86]. 

Dosisbereik : niet bekend 
Coll. eff. dosisequivalent : 900 mens Sv [CC86, SZ86] 
Schatting gemiddelde GSD : < 30^Sv [CC86,SZ86,IC77a];aanname:gonadendosis-

effectief dosisequivalent door externe bestraling 
Schatting collectieve GSD : < 435 mens Sv 
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7 . CONSUMENTENPRODUCTEN 

7.1 Basisinformatie 
Radioactieve stoffen worden ook aangetroffen in verschillende consumenten-
produkten, zoals horloges (lichtgevende wijzerplaat), TL-starters, 
gasgloeikousjes [Hu85], rookmelders en keramiek. Beeldschermen, van 
bijvoorbeeld televisies, leveren een zekere röntgendosis. 
Aangezien er geen verplichting is om dergelijke goederen aan te geven (er is 
zelfs een deregulatie op het gebied van rookmelders) is er weinig overzicht 
over de aantallen van een bepaald produkt en is tevens de radioactiviteit van 
diverse goederen slecht bekend. Het blijkt echter dat uurwerken (horloges en 
klokken), waarop radioactieve stoffen zijn aangebracht ter luminescentie, de 
belangrijkste stralingsbelasting veroorzaken op het terrein van de 
consumentenprodukten [UN82]. 

7.2 Brontermen 
Pm-147 en H-3 worden veel en Ra-226 in afnemende mate gebruikt bij het 
aanbrengen van luminescerende laagjes op bijvoorbeeld horloges. Ra - 226,Pu-238, 
Kr-85, Ni-63 en de laatste jaren vooral Am-241 worden veel toegepast in 
rookmelders. In glas en aardewerk wordt nog wel eens thorium of uranium 
aangetroffen of toegepast ter verkrijging van een specifieke kleur of vanwege 
de hoge dichtheid (thorium in glas vanwege de hoge brekingsindex) (UN82]. Bij 
beeldschermen is het vooral de röntgenstraling, die onstaat bij het afremmen 
van de elektronen op het scherm, die stralingsbelasting veroorzaakt. 

7.3 Belastingspaden 
Bij alle bovengenoemde bronnen van straling treedt er externe bestraling van 
het lichaam op. 

7 .4 Kritieke groepten") 
Geen specifieke kritieke groepen. Horloges,- met Ra-226, vormen een belangrijke 
bron van stralingsbelasting onder de consumentenprodukten en de dragers 
hiervan zouden dan ook tot een kritieke groep gerekend kunnen worden. 

7.5 Doses en dosisverdelineen 

Grootte blootgestelde groep 
Gem. eff. dosisequivalent 
Dosisbereik 
Coll. eff. dosisequivalent 
Schatting gemiddelde GSD 
Schatting collectieve GSD 

14,5 x 10 (de gehele Nederlandse bevolking) 
< 10/xSv/a [UN82] 
0,1- 10/xSv/a [UN82] 
< 150 mens Sv/a 
< 10/iSv/a 
< 150 mens Sv/a 
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8. TRANSPORT VAN RADIOACTIEVE BRONNEN 

8.1 Basisinformatie 
Door het transport van radioactieve bronnen wordt stralingsbelasting 
veroorzaakt bij transportpersoneel en bij toevallig in de omgeving 
verblijvende leden van de bevolking. In 1984 is door de NRPB een onderzoek 
gepubliceerd [IA85] waaruit blijkt dat in Engeland het collectieve effectieve 
dosisequivalent voor transportpersoneel 1 mens Sv/a bedraagt. De grootste 
bijdrage hierin (65%) is afkomstig van bronnen voor medische toepassingen 
(vnl. Mo-99/Tc-99m); het transport van kernbrandstof levert een bijdrage van 
ca. 10%. Aangezien het aantal transporten en de transportafstanden in Engeland 
aanzienlijk hoger zijn dan in Nederland wordt geconcludeerd dat de collectieve 
dosis voor Nederlands transportpersoneel < 1 mens Sv/a is. 
Wat betreft de blootstelling van de bevolking zijn geen directe gegevens 
beschikbaar. Volgens UNSCEAR [UN82J is de collectieve dosis voor transport van 
kernbrandstof 3 mens Sv/TW(e) a. Dit komt, bij een benuttingsgraad van 80% 
voor het bestaande nucleaire vermogen, voor Nederland neer op ongeveer 0,01 
mens Sv/a. De collectieve bevolkingsdosis t.g.v. alle transporten van 
radioactieve bronnen zou, op grond van het Engelse onderzoek [IA85], een 
factor 10 hoger kunnen zijn. Dit betekent dat de totale collectieve dosis 
(transportpersoneel + bevolking) in Nederland kleiner is dan 1 mens Sv/a. 

8.2 ' Brontermen 
De getransporteerde hoeveelheden radioactiviteit zijn niet precies bekend. In 
een recente INTERTRAN-modelstudie [SA87] werd voor Nederland uitgegaan van de 
volgende hoeveelheden: 
uraniumhexafluoride (verrijkt + verarmd): 8.9X1011 Bq/a 
bestraalde brandstofstaven : 2,4xl016 Bq/a 
technetiumgeneratoren : 4.4X1011 Bq/a 
overige radioactieve bronnen : niet opgegeven 

8.3 Belastingspaden 
De blootstelling veroorzaakt door het transport van radioactieve bronnen vindt 
plaats via externe bestraling. 

8 .4 Kritieke ^roep(en') 
Transportpersoneel valt voor een deel in de categorie radiologische werkers en 
maakt als zodanig deel uit van een kritieke groep; zie hoofdstuk 9. Bij de 
bevolking kan een kritieke groep gevormd worden door personen die wonen of 
werken bij locaties die regelmatig gebruikt worden voor het laden of lossen 
van radioactieve bronnen. 

8.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep: niet bekend 
Gem. eff. dosisequivalent : niet: bekend 
Dosisbereik : niet bekend 
Coll. eff. dosisequivalent : < 1 mens Sv/a 
Schatting gemiddelde GSD : niet bekend 
Schatting collectieve GSD : < 1 mens Sv/a 
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9. BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN STRALINGSBRONNEN 

9.1 Basisinformatie 
Het aantal radiologische werkers dat in Nederland is geregistreerd bij de zes 
erkende instellingen voor dosimetriemetingen (RD-TNO, ECN, N.V. Philips, TUE, 
ITAL en Mallinckrodt) bedroeg eind 1985 28992 personen. In Nederland worden in 
vergelijking met bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland relatief ongevoelige 
dosimeters gebruikt voor de bepaling van de dosis. In de Bondsrepubliek wordt 
een gemiddelde jaardosis van 1 mSv aangenomen voor radiologische werkers 
[US83], In het algemeen geldt dat boven deze dosis uitkomen, de werkers in 
[GR85d]: 

- de industriële radiografie 
- de nucleaire installaties (onderhoudswerkers) 
- de splijtstof opwerkingsindustrie 
- de lichtgevende produkten leverende industrie 

(Ra-226, H-3, Pm-147) 
- de produktie of distributie van radioactieve bronnen en stoffen. 

Voor bovenstaande groepen ligt het gemiddelde dosisequivalent een factor 10 
hoger dan het gemiddelde [UN82]. Voor Nederland wordt een vergelijkbare 
dosisverdeling verwacht als in de Bondsrepubliek ondanks het feit dat de derde 
en vierde groep werkers niet in Nederland voorkomen. 

9.2 Brontermen 
Alle gebruikelijke radionucliden kunnen, afhankelijk van het beroep, tot een 
stralingsbelasting leiden van de radiologische werker. Vooral bij 
radiotherapeuten of -diagnosten kan ook strooistraling van megavoltapparatuur 
de oorzaak van stralingsbelasting zijn. 

9.3 Belastingspaden 
Er treedt hoofdzakelijk externe bestraling op bij radiologische werkers. In 
incidentele gevallen kan door ingestie of inhalatie van radionucliden ook een 
interne stralingsbelasting optreden. 

9.4 Kritieke groep(en) 
De groep radiologisch werkers is de kritieke groep. 

9.5 Doses en dosisverdelingen 

Grootte blootgestelde groep: ongeveer 29000 personen 
Gem. eff. dosisequivalent : 1 mSv/a [DG86, US83] 
Dosisbereik : 0- 145,4 mSv/a [DG86,data voor 1985] 
Coll. eff. dosisequivalent : 29 mens Sv 
Schatting gemiddelde GSD : 1 mSv/a (aanname is dat vooral externe bestraling 

optreedt en dus GSD-Effectief dosisequivalent). 
Schatting collectieve GSD : 29 mens Sv/a 
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10. INCIDENTELE GEBEURTENISSEN 

10.1 Basisinformatie 
Incidentele gebeurtenissen, d.w.z. gebeurtenissen waarbij personen bij toeval 
stralingsbelasting oplopen, kunnen worden verdeeld in incidenten en 
ongevallen. Bij incidenten treedt een geringe stralingsbelasting op. 
Voorbeelden van incidenten zijn niet geplande inwendige besmetting met 
radioactiviteit bij radiologische werkers, onbedoelde uitwendige bestraling en 
zoekraken of milieuverspreiding door brand/verkeersongevallen van radioactieve 
bronnen. Ongevallen zijn veel ernstiger van aard en kunnen noodzaken tot 
klinische verzorging van de getroffenen. In extreme situaties kunnen door 
ongevallen stralingsslachtoffers vallen. 

In zijn algemeenheid geldt dat zich in Nederland weinig incidenten voordoen en 
dat ongevallen niet voorkomen. Voor de groep radiologische werkers werden in 
1985 door de Arbeidsinspectie slechts enkele incidenten gerapporteerd waarbij 
in geen van de gevallen de dosislimieten werden overschreden [DG86]. Dit 
betekent dat de bijdrage van deze incidenten tot het collectieve effectieve 
dosisequivalent voor radiologische werkers verwaarloosbaar is. Wat betreft de 
milieu-incidenten waren bij de rapportage de benodigde gegevens niet 
beschikbaar. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat de incidentele gebeurtenissen 
een verwaarloosbare bijdrage leveren tot de totale collectieve dosis voor de 
Nederlandse bevolking. 

10.2 Brontermen 
Niet van toepassing. 

10.3 Belastingspaden 
Incidentele gebeurtenissen kunnen leiden tot externe en interne bestraling van 
personen. 

10.4 Kritieke groep(en) 
Er is geen kritieke groep. De kleine groep personen die jaarlijks wordt 
geconfronteerd met stralingsblootstelling door een incident bestaat in 
principe steeds uit andere individuen. 

10.5 Doses en dosisverdelingen 
Grootte blootgestelde groep: enkele personen 
Gem. eff. dosisequivalent : niet bekend 
Dosisbereik : niet bekend 
Coll. eff. dosisequivalent : verwaarloosbaar 
Schatting gemiddelde GSD : niet bekend 
Schatting collectieve GSD : verwaarloosbaar 
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11. TOTALE STRALINGSBELASTING VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING 

11.1 Overzicht 

Om een overzicht te verkrijger» van het belang van de verschillende 

stralingsbronnen wordt in figuur 11.1 de bijdrage van elk van deze bronnen 

aan de stralingsbelasting weergegeven. 

Het blijkt dat de natuurlijke straling verreweg de belangrijkste bron vormt 

voor de stralingsbelasting van de Nederlander (ongeveer 67%). Een 

verzameling van bronnen, die technologisch verrijkt worden genoemd en vaak 

van terrestrische oorsprong zijn (bijvoorbeeld bouwmaterialen), levert 

tevens een aanzienlijke dosis (ca. 13%). 

Van de kunstmatige stralingsbronnen (zie hoofdstuk 1) blijkt de medische 

het grootst (ca.' 17%). Andere stralingsbelastingen, zoals door 

beroepsactiviteiten, consumentenprodukten, kernenergie, kernwapenproeven en 

transport en opslag van radioactief afval, leveren relatief kleine 

bijdragen aan de totale stralingsbelasting. Vanaf 1986 tot 1990 zal het 

ongeval te Tsjernobyl een grotere jaarlijkse dosis opleveren dan de fallout 

ten gevolge van de kernwapenproeven. 

11.2 Bronnen 

De verschillende bronnen die aanleiding kunnen geven tot stralingsbelasting 

kunnen verdeeld worden in twee groepen, namelijk de in het algemeen op 

iedereen effect hebbende bronnen, zoals kosmische straling en radon, en de 

specifieke stralingsbronnen die bij technische toepassingen worden gebruikt 

of door technische toepassing juist binnen bereik van de bevolking komen 

zoals röntgendiagnostiek respectievelijk verhoogde kosmische straling door 

vliegverkeer. Aan stralingsbelasting door de tweede soort stralingsbronnen 

zal slechts een gedeelte van de bevolking blootstaan. Door gebrek aan 

kennis omtrent de correlaties, of de afwezigheid daarvan, tussen 

verschillende stralingsbelastingen, kan nog geen definitieve uitspraak 

worden gedaan over de verdeling van de totale stralingsbelasting over de 

bevolking. 

11.3 Belastingspaden 

De belangrijkste belastingspaden worden bepaald door de grootste 

stralingsbronnen. Zo is direkte externe bestraling voor ongeveer 40% van de 

collectieve stralingsbelasting verantwoordelijk. Inhalatie van radon en 
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Choron leveren een interne bestraling die ongeveer 40% van de totale 

stralingsbelasting bedraagt. 

Technologisch verrijkt 
(13,2%) 

Kernbomproeven 
(0 3%) , Tsjernobyl 

iikt I J <2.5%> 

Inwendig excl .radon+thoron 
(15,2%) 

Aardbodem extern 
(2,1%) 

. Kernenergie 
/ < > — (0,01%) 

Medisch 
(16,9%) 

Consumentenprodukten 

^ Beroepsmatig 
(0,1%) 

Kosmisch 
(8,2%) 

Radon*Thoron 
(41,1%) 

Figuur 11.1 Verdeling van de collectieve stralingsdosis voor de totale 

Nederlandse bevolking naar de diverse stralingsbronnen in 

1986. 

Ingestie van natuurlijke radioactieve stoffen (zoals K-40) levert een 

interne stralingsbelasting die voor ongeveer 15% van de stralingsbelasting 

verantwoordelijk is (zie figuur 11.1). De overige stralingsbronnen leveren 

slechts een bijdrage van 5%; hierbij vindt de belasting over het algemeen 

via meerdere wegen plaats. 

11.4 Kritieke groepen 

Iedere stralingsbron levert een specifieke kritieke, of meer gevoelige, 

groep, wat betreft de stralingsbelasting, op. Aangezien reeds eerder is 

opgemerkt dat kennis omtrent correlaties tussen verschillende belastingen 

ontbreekt, is het niet mogelijk een kritieke groep aan te geven voor de 

totale stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking. 
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11. 5 Doses en dosisvardeliuKen 

Een samenvatting van de verschillende in. dit rapport berekende en geschAi.Le 

doses wordt gegeven in tabel 11.1. Naast de gemiddelde en collectieve doser, 

worden ook. de grootten van de betreffende bevolkingsgroepen vermeld. De 

grootste doses (afkomstig van natuurlijke stralingsbronnen) worden door de 

gehele bevolking ontvangen. De verdelingen van deze doses van natuurlijke 

oorsprong over de bevolking zullen dus ook grotendeels de verdeling van de 

totale stralingsbelasting voor de Nederlandse bevolking bepalen. 

Belastingen door medische toepassingen van straling leveren een 

dosisverdeling over de bevolking op (zie bijvoorbeeld 5.1) die veel 

ongelijkmatiger is dan die van de natuurlijke straling (sommige patiënten 

staan aan veel straling bloot en anderen staan in het geheel niet aan 

straling bloot), maar aangezien de patiënten van vandaag niet altijd de 

patiënten van morgen zijn, is deze dosisverdeling aan een continue 

verschuiving over de bevolking onderhevig. Het is echter belangrijk op te 

merken dat de belasting door medische toepassing van straling door slechts 

enkele soorten onderzoek c.q. bestraling worden veroorzaakt met relatief 

weinig betrokken personen (bijvoorbeeld angiocardiografie bij 

röntgenonderzoek en verschillende radiotherapeutische behandelingen). 

Andere stralingsbronnen dan de bovengenoemde leveren slechts voor beperkte 

groepen in ons land een hogere stralingsbelasting op. 

Het collectieve effectieve dosisequivalent voor de gehele Nederlandse 

bevolking bedroeg in 1986 ongeveer 35O00 mens Sv oftewel gemiddeld 2,4 mSv 

per persoon per jaar. Voor de meeste Nederlanders zal het effectieve 

dosisequivalent liggen tussen 0,8 en 5,6 mSv per jaar (volgens minima en 

maxima van de dosisbereiken die in tabel 11.1 zijn gegeven). Medische 

diagnose technieken, waarbij hoge stralingsdoses worden toegepast, en 

bijvoorbeeld radiologisch werk zorgen voor een extra verhoging bij een 

beperkte groep Nederlanders. Piloten van passagiersvliegtuigen zullen 

evenzo een hogere bijdrage van kosmische straling ontvangen dan de 

"gemiddelde" Nederlander. Leden van de verschillende bovengenoemde groepen 

behoren wat betreft de andere stralingsbronnen echter tot de "normale" 

Nederlanders en zij kunnen, wanneer ze aan een lage natuurlijke stralings

belasting bloot staan, zelfs een lagere totale stralingsdosis ontvangen dan 

iemand die toevallig aan een hoge natuurlijke stralingsbelasting bloot

staat. 
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Tabel 11.1 Overzicht van de s tral ingsbelast ing voor de Nederlandse bevol

king in het j aa r 1986. 

Stralingsbron Jaar waarvoor (Kritieke) Gemiddelde Dosis- GSD 
gerapporteerde groeps- effectieve dosis- bereik 
doses gelden grootte equivalent (mSv/a) (mSv/a) (mSv/a) 

--per hoofd van de blootgestelde groep--

Collectief effectief 
dosisequivalent 
(mens Sv/a) X 

natuurlijke stral ing 
Kosmisch 1986 
Terrestrisch 1986 
(excl . fa l l out) 
Inwendig (excl. 1986 
radon en thoron) 
Radon en Thoron 1983 

Technologisch verri jkt 
Conventionele (**) 1986 
energiecentrales 
Erts-en bodemstoffen (**)1986 
Bouwmaterialen 1986 
(excl.radon en thoron) 
Vliegverkeer passagiers: 1986 

bemanning : 1986 

Medische toepassingen 
Röntgendiagnostiek 1984 
Radiotherapie (GSD) 1986 
Nucleaire geneeskunde 1985 

Blootstelling via ai l ieu 
Kerncentrales 1982 
Radioactief afval 1986 
Ziekenhuizen/laboratoria 1985 
Stralingstoepassingen in 1982 
industrie en onderzoek 
Invoer via rivieren *) 1985 
Fallout (kernwapens) 1986 
Tsjernobyl 1986 

Consfentenprodufcten 1982 

Transport van bronnen 1986 

BeroepsMBtig 1985 

1,45x10' 
1,45x10 

1,45x10 

1,45x10 

1,45x10 

1,45x10' 
1,45x10 

2,85x10 
4,4 x10 

9,0 x10 
2.5 x10* 
2.0 x10 

1,45x10' 
1,45x10 
1,45x10 

1,2 x10 
1,45x1o' 
1,45x10 

1,45x10 

2,9 xlO 

0,20 
0,05 

0.37 

1.0 

7,0x10* 

0,12-0,30 
0.02-0.38 

ca. 0,1 -3,5 

0 -145,4 

0,20 
0,057 

0.3 

0,04 

2,5x10 
-6 

0,012 

0,30 

0,02 

2,0 

0,56 

4.35 

2,5x10"4 

p.m. 

3.5x10 

p.m. 

1,0x1O*4 

8,0x10 

0,06 

=0,01 

0 -0,15 

0,16-0,60 

0,35-2,3 

0 -25 

0,5 -35 (GSD) 

1,0 -85 

0 -0,003 

p.m. 

0 -0,0005 

0 -0,08 

0,002-0,024 

0 -0,2 

0,0001-0,01 

2,0x10 

0,35 

0,02 

2.0 

0,19 

°.5 
<4,35 

2,5x10 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

8,0x10 

<0,03 

<0,01 

-4 

-3 

2900 

725 

5(00 

14500 

8,4 
2.0 

15,3 

41.2 

p.m. 

170 
4300 

115 
8,7 

5000 

240 (GSD) 

870 

3,5 
p.m. 

0,05 

p.m. . 

1 
120 
900 

<150 

< 1 

29 

p.m. 

0.5 
12.2 

0.3 
p.m. 

K.2 
--
2.5 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

0,3 
2.6 

< 0,4 

p.m. 

0,1 

p.m. Incidenten 

Totaal 

1986 

1986 

enkele personen 

1.45x1O7 2.4 1.2 

p.m. 

35200 

p.m. 

100 
* ) Gedeeltelijk inbegrepen in de stralingsbelasting door kerncentrales. 
* * ) Inbegrepen in de stralingsbelasting door inwendige besmetting. 

In fe i te kunnen de verschillende dosisverdelingen natuurli jk n ie t opgeteld 
worden, aangezien enerzijds een hoge s tral ingsbelast ing door een bron een 
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lage belasting door een andere bron kan compenseren en anderzijds er 

waarschijnlijk correlaties zullen bestaan tussen de blootstellingen aan de 

verschillende bronnen. Het dosisbereik, zoals dat hierboven is gegeven voor 

de totale stralingsbelasting, is dan ook niet reëel. Wanneer echter wordt 

aangenomen dat er geen correlaties tussen blootstellingen aan de 

verschillende bronnen zijn, dan kunnen de verschillende verdelingen "at 

random" worden opgeteld en ontstaat een totaal-verdeling zoals is 

weergegeven in figuur 11.2. 

De stralingsbelastingsmediaan ligt iets onder het gemiddelde van 2,4 mSv/a 

oftewel meer dan 50% van de bevolking zal een jaarlijkse individuele dosis 

van minder dan 2,A mSv ontvangen. 

De genetisch significante dosis kan op gemiddeld 1,2 mSv/a geschat worden 

voor in Nederland woonachtige personen. Het collectieve GSD bedraagt dan 

17500 mens Sv/a. Voor deze dosis is nog geen verdeling over de bevolking te 

geven. 
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Figuur 11.2 Een mogelijke verdeling van de totale stralingsbelasting 

over de Nederlandse bevolking in 1986 (gemiddeld 2,4 mSv/a, 

standaard deviatie 0,30 mSv/a). 
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11.6 Trends en vergelijkingen met het buitenland 

De totale stralingsbelasting voor de Nederlandse bevolking wordt groten

deels bepaald door de natuurlijke stralingsbronnen en deze variëren niet 

veel van jaar tot jaar. De enige andere factor van invloed zou de medische 

stralingsdosis kunnen zijn. Deze dosis neemt de laatste jaren iets af door 

o.a. gevoeligere röntgenfilms (waardoor een kortere belichtingstijd 

voldoet) en invoering van vervangende technieken zoals echografie. 

Vergeleken met het buitenland (het Verenigd Koninkrijk [Hu84] en de 

Bondsrepubliek Duitsland [US83]) blijkt dat Nederland wat betreft de 

kunstmatige toepassing van straling gelijke tred houdt met de buurlanden 

(zie figuur 11.3). Ook de doses door de medische toepassing van straling 

(zie figuur 11.4) liggen in dezelfde orde van grootte. Er lijkt een groot 

verschil tussen de gemiddelde effectieve doses door röntgendiagnostiek voor 

de drie beschouwde landen enerzijds en de gegevens volgens UNSCEAR [UN82] 

anderzijds. UNSCEAR gebruikt echter het gemiddelde van slechts twee landen. 

Polen en Japan, waarvoor doses van 0,6 respectievelijk 1,8 mSv per jaar 

gegeven worden. 

Wat betreft de inwendige besmetting met natuurlijke radioactiviteit en de 

kosmische straling worden door de verschillende landen vaak UNSCEAR cijfers 

gebruikt, vergelijking van deze bronnen onderling heeft dus weinig zin. 

Voor radon en thoron worden in verschillende landen metingen verricht, een 

overzicht hiervan is moeilijk te geven, omdat voor slechts enkele landen 

resultaten bekend zijn die representatief zijn voor het gehele 

woningbestand. 

Voor wat het GSD betreft is een vergelijking te maken met de Verenigde 

Stato.n, waar in een recente publicatie [NC87] een gemiddelde GSD van 1,3 

mSv/a werd becijferd. Voor de Bondsrepubliek Duitsland is een waarde van 

1,7 mSv/a gevonden. Hierbij moet echter worden aangetekend dat in de BRD 

voor bijvoorbeeld de kosmische straling geen rekening is gehouden met de 

afscherming door de behuizing. Tevens wordt in de BRD voor het GSD door 

röntgendiagnostiek een relatief hoge waarde, met een grote fout daarin, 

opgegeven. Voor een juiste vergelijking is de behandeling van het GSD dan 

ook nog enigszins prematuur. 
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Figuur 11.3 Kunstmatige toepassingen van straling exclusief medische 
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Figuur 11.4 Medische toepassingen van straling. 
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Bijlage 1 

Samenstelling van de begeleidingscommissie van het STRAVE-prolect 

Lid: Vertegenwoordigde instantie: 

Dr. B.F.M. Bosnjakovic 

Dr. J.P.F. Tijssen 

Dr. P.E. de Jongh 

Drs. C. Zuur 

Dr. M.J. Frissel 

Dr. H.W. Koster 

Dr. H.P. Leenhouts 

Prof.Dr. J.J. Broerse 

Dr.Ir. B. Hogeweg 

Drs. H.W. Julius 

VROM/DGM/S 

VROM/DGM/S 

VROM/DGM/S 

VROM/DGM/S 

RIVM 

RIVM 

RIVM 

RBI/TNO 

MBL/TNO 

RD/TNO 

Dr. T.B.Th. Aten IRS 

Dr. L.B. Beentjes KUN 

Drs. J.A.G. Davids ECN 

Ir. Chr.J. Huyskens TUE 

Dr.Ir. J.A.M.M. Kops KEMA 

Dr. L.W. Put KVI 
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Bijlage 2 

Lijst van gebruikte afkortingen 

BGA 

CBS 

CCRX 

COVRA 

DGM/S 

ECN 

EG 

GSD 

IAEA 

ICRP 

INTERTRAN 

IRI 

IRS 

ISH 

ITAL 

KEMA 

KLM 

KSA 

KUN 

KVI 

LSO 

MBL/TNO 

MER 

NRPB 

PEO 

RBI/TNO 

RD/TNO 

Bundesgesundheitsamt 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Coördinatie Commissie voor de metingen van Radioactiviteit 

en Xenobiotische Stoffen 

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval, Petten 

Directoraat Generaal voor het Milieubeheer, directie 

Straling (Ministerie van VROM) 

Energie-onderzoek Centrum Nederland, Petten 

Europese Gemeenschappen 

Genetisch significant dosisequivalent 

International Atomic Energy Agency, Wenen 

International Commission on Radiological Protection 

Computerprogramma, ontwikkeld onder auspiciën van de IAEA, 

voor het berekenen van risico's die verbonden zijn aan het 

transport van radioactieve materialen over de weg. 

Interfacultair Reactor Instituut, Delft 

Interuniversitair Instituut voor Radiopathologie en 

Stralenbescherming, Leiden 

Institut für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamt, 

München (Neuherberg) 

Voormalig Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de 

Landbouw, Wageningen. Thans Stichting. 

N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen, Arnhem 

N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 

Kernsplij tingsafval 

Katholieke Universiteit Nijmegen 

Kernfysisch Versneller Instituut, Groningen 

Laboratorium voor Stralingsonderzoek (RIVM), Bilthoven 

Medisch Biologisch Laboratorium TNO, Rijswijk 

Milieu Effect Rapportage 

National Radiological Protection Board, Chilton 

Stichting projectbeheerbureau Energieonderzoek, Utrecht 

Radiobiologisch Instituut TNO, Rijswijk 

Radiologische Dienst TNO, Arnhem 
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RENA 

RIVM 

SAVE 

SAWORA 

SOOZ 

STRAVE 

TUE 

UNSCEAR 

URENCO 

VROM 

project Reguleerbare vormen van Natuurlijke 

Achtergrondstraling 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Bilthoven 

Stralingshygiënische Aspecten Verslaglegging 

Onderzoeksprogramma Stralingsaspecten van Woonhygiëne en 

verwante Radioecologische problemen 

Stichting Saraenwerkings Orgaan Oncologie Ziekenhuizen 

Stralingshygiënische Verslaglegging 

Technische Universiteit Eindhoven 

United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation 

Uranium verrijkingsfabriek, Almelo 

Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer 
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A2 Systematiek 

A2.1 Overzicht gebruikte prootheden. symbolen en eenheden. 

De tabellen A2.1 en A2.2 geven een alfabetisch overzicht van de in de 

STRAVE-rapportage gebruikte (afgeleide) SI-grootheden met bijbehorende 

symbolen en eenheden. Tabel A2.3 geeft enkele in onbruik geraakte eenheden 

en symbolen. 

Tabel A2.1 SI-basisgrootheden, symboler, en grondeenheden. 

Grootheid 

Lengte 

Massa 

Hoeveelheid 

Tijd 

Temperatuur 

stof 

Symbool 

1 

m 

n 

t 

T 

Naam eenheid 

meter 

kilogram 

mol 

seconde 

keivin 

Symbool eenheid 

m 

kg 

mol 

s 

K 

Tabel A2.2 Afgeleide Sl-grootheden, symbolen en eenheden. 

Grootheid 

Naam Symbool 

Eenheid 

Naam Symbool 

Activiteit 

Geabsorbeerde dosis 

Energie 

Genetisch significante dosis 

Dosisequivalent 

Effectief dosisequivalent 

Gemiddeld effectief dosiseq. 

in klasse i 

A 

D 

E 

GSD 

H 

H 
e 

H . 
e,i 

becquerel 

gray 

joule 

electronvolt 

sievert 

Bq-s-1 

Gy-J.kg-1 

J 

eV 

Sv-J.kg-1 

wordt vervolgd_ 
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Grootheid Eenheid 

Naam Symbool Naam Symbool 

Gem. gonadendosiseq..binnen de 

dosisklasse 1, van personen in 

de leeftijds-en sexeklasse s 

50-jarig volgdosisequivalent 

Kerm a 

Lineïeke energieoverdracht 

Aantal personen in- klasse s 

Totale aantal personen in groep 

Aantal pers.in leeftijds-en sexe

klasse s met dosiseq.in klasse 1 

Aantal pers.met eff.dosiseq.H 

Aantal pers.in groep i met een 

gemiddeld eff.dosiseq. H 

Vermogen 

Electrische lading 

Oppervlakte 

Collectief eff.dosisequivalent 

Somatisch eff.dosisequivalent 

Tijd 

Halveringstijd 

Kwaliteitsfactor 

Volume 

Kindverwachting van individu in 

leeftijds-en sexeklasse s 

Weegfactor in berekening H 

H. sievert l,s Sv-J.kg .1 

'50 
K 

L 
cc 

N 

'l.s 

gray Gy-J.kg-1 

J.m-1 

N(He) 

N(He.) 

P 

Q 

s 
s 
e SED 

t 

tl/2 
Q 

V 

V 

watt 

coulomb 

sievert 

uur 

dag 

jaar 

s 

W 

c 
m2 

mens Sv-J.kg-* 

Sv-J.kg-1 

h 

d 

a 

m3 
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Tabel A2.3 In onbruik geraakte eenheden en symbolen. 

Grootheid Symbool Verouderde Symbool Conversiefactor 

eenheidsnaam naar SI-eenheid 

Activiteit A curie Ci 1 Ci-3,7xl010Bq 

Geabsorbeerde dosis D rad 1 rad-0,01 Gy 

Dosisequivalent H rem 1 rem-0,01 Sv 

Exposie X röntgen R 1 R-2,58xlO-4C.kg-1 
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A3.1 Kosmische straling 

A3.1.1 Beschikbare informatie 

Met een hogedruk ionisatiekamer (Reuter-Stokes RSS-111) en een mobiele 

Ge(Li) spectrometer is de totale achtergrond respectievelijk de 7-straling 

bepaald op 14 verschillende locaties verdeeld over Denemarken [Ni80] . De 7-

spectrometrisch gedane metingen werden omgerekend naar hun exposietempi en 

de zo berekende waarden werden uitgezet tegen de totale achtergrond, zoals 

gemeten met de hogedruk ionisatiekamer (zie figuur A3.1.1, de as-afsnijding 

geeft de kosmische stralingscomponent). Om een betere bepaling van de 

kosmische stralingscomponent te verkrijgen werden, na aftrek van de uit 7-

spectrometrie bepaalde exposietempi, de kosmische stralings-resultanten 

uitgezet tegen de luchtdruk zoals die tijdens de exposie-tempometingen was 

bepaald. Zoals in figuur A3.1.2 te zien is, bedraagt het exposietempo 

t.g.v. kosmische straling ongeveer 3,6 /iR.h (bij een Hg-druk van 760 mm) 

en neemt dit toe met ongeveer 4,5% bij een afname van 1 cm Hg-druk. 

A3.1.2 Brontermen 

Door onder andere Reuter Stokes (Cleveland Ohio, USA) is het exposietempo 
. 1 

(/jR.h ) ten gevolge van kosmische straling bepaald als functie van de 

luchtdruk (figuur A3.1.3). In de figuur is de hoogte in een standaard 

atmosfeer gegeven. Op zeeniveau is er echter een variatie in de luchtdruk 

van ongeveer 950-1050 mbar en dit heeft tot gevolg dat het dosistempo door 
.1 .1 

kosmische straling ook varieert; 4,1 tot 3,4 îR.h (gemiddeld 3,6 /jR.h , 
[RS82]). 

A3.1.5 Doses en dosisverdelinpen 

Gemiddelde verblijfsduur en aantal personen met 

vakantie in de Alpen in 1985 [SZ86]. 

gem, aantal dagen aantal personen 

winter -12 -1 miljoen 

zomer -16. 5 -0.8 miljoen 

Stel de gemiddelde hoogte van het verblijf in de Alpen op 1 km boven 
_ ï 

zeeniveau, oftewel ongeveer 1,3 /iR-h boven het exposietempo voor 

zeeniveau, dan bedraagt het extra ontvangen collectieve effectieve 

dosisequivalent: 
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U 5 6 7 8 9 10 
TOTAL BACKGROUND EXPOSURE RATE (uR h"1) 

Figuur A3.1.1 

Figuur A3.1.2 

-1 
Terrestrisch exposietempo (/*R.h ) geschat uit 7-

spectroscopische metingen in het veld uitgezet tegen het 

totale achtergrond exposietempo. Meting met een hoge druk 

ionisatieknmer [Ni80]. 
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Geschat exposietempo (/̂ R.h ) door kosmische straling op 

zeeniveau als functie van de atmosferische luchtdruk 

[Ni80]. 
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DC 
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Figuur A3.1.3 Kosmische straling als functie van de luchtdruk,de hoogte 

boven zeeniveau (volgens de U.S. standard atmosphere 

(1976)),[RS82]. 

-1 . 1 6 . 3 . » .1 

12d X 24h.d xl,3 /iR.h x 10 mensen x 8,7 x 10 Gy.R x lSv.Gy + 
-1 -i e . 3 . 1 .1 

16,5d X 24h.d xl,3 /jR.h x 0,8 xlO mensen x 8,7 x 10 Gy.R x lSv.Gy -

—7 mens Sv/a 

De extra dosis die zo door een alpine toerist wordt ontvangen bedraagt dus 

gemiddeld ongeveer k /*Sv.a" . Ter vergelijking: een inwoner van Zuid-

Limburg die op 100 meter boven zeeniveau leeft ontvangt een extra dosis 

van: 
-i .1 -i , 3 . i .1 .1 

365d.a x 24h.d x 0,1/iR.h x 8,7 x 10 Gy.R x lSv.Gy - 7,6 pSv.a Voor zowel de inwoner van Zuid-Limburg als de alpine toerist is de 

verhoging t.o.v. het gemiddelde effectieve . dosisequivalent, dat de 

Nederlander door kosmische straling ontvangt, niet significant te noemen. 
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A3.2 Terrestrische straling 

A3.2.1 De vervalreeksen van U-238 en Th-232 

In fig. A3.2.1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste overgangen 

(voorkomen >1%) in de U-238 en Th-232 vervalreeksen [UN82]. 

A3.2 .4 Conversiefactor luchtexposie naar effectief dosisequivalent 

Voor de omrekening van de gerapporteerde luchtexposietempi [/iR/h] naar 

effectief dosisequivalenttempi [nSv/h] is gebruik gemaakt van de volgende 

conversie: 
-3 3 

1 nR/h - 1 pR/h x 8,7 x 10 »Gy/yR x 0,7 pSv//iGy x 10 nSv/pSv -
- 6,09 nSv/h 

-3 
Hierbij is de factor 8,7 x 10 fiGy/fiR de conversie van luchtexposie naar 

geabsorbeerde dosis in droge lucht [We85], De factor 0,7 pSv/^Gy is de 

beste schatting voor de conversie van geabsorbeerde dosis in lucht naar 

effectief dosisequivalent bij de blootstelling van mannen en vrouwen aan de 

gammastraling uit het milieu [UN82; Annex A, par. 27]. Deze factor is 

ondermeer afhankelijk van de massieke energieabsorptie, de 

dieptetransmissie, de terugstrooiing en de mate van isotropie van het 

stralingsveld. 

A3.2.5.2 Invloed van buitenshuis-werkenden OP de verdeelsleutel 

20% buiten/ 80% binnen 

Bepaalde beroepsbeoefenaars brengen relatief veel tijd buiten door. In 

verband hiermee is nagegaan of dit een belangrijke invloed heeft op de vaak 

gehanteerde verdeelsleutel 20% buitenshuis / 80% binnenshuis. Voor 1985 

zijn de volgende gegevens beschikbaar over het aantal werkenden, mannen en 

vrouwen, dat buiten arbeid verrichtte [SZ86]: 

Landbouw en visserij 63.000 

Delfstoffenwinning 9.000 

Bouwnijverheid en installatiebedrijven 350.000 

Postbodes (schatting!) 50.000 

Totaal circa 470.000 
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en Th-232 [UN82]. 
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Voor deze groep geldt dat de maximale extra verblijftijd buitenshuis 8 uur 
, J *. ,40 uur per werkweek 48 werkweken per iaar „ „„,. , . 
bedraagt (̂ T7ö i x — r z : B~;—• - 0,22) waardoor de & s 168 uur per week 52 weken per jaar ' ' 

totale relatieve verblijftijd buiten maximaal 20% + 22% - 42% bedraagt 

tegenover 20% voor de rest van de bevolking. In 1985 bedroeg de totale 

bevolking 14,5 x 10 personen [SZ86]; dit betekent dat de gemiddelde 

verblijftijd buiten voor de groep van 470,000 buitenshuis werkenden hooguit 

verhoogd wordt tot (20% x 14,0 + 42% x 0,47) / 14,5 - 20,7%. 

Het aandeel van de buitenshuis werkenden leidt dus tot een marginale 

verhoging van de gemiddelde relatieve verblijftijd buitenshuis. Gezien de 

onzekerheden die reeds aanwezig zijn in het percentage van 20% buitenshuis, 

wordt afgezien van een correctie voor de invloed van de buitenshuis 

werkenden. 

Verdel ing van de bevolking over Nederland 

Figuur A3.2.2 pe«ft de verdeling van de bevolkingsdichtheid in Nederland in 

1980 [SA85]. Sindsdien zijn er slechts geringe wijzigingen in deze 

verdeling opgetreden [SZ83;SZ86]. 

A3.2,5.3 Genetisch significant dosisequivalent 

Formule [8] in Hoofdstuk 2 geeft de volgende uitdrukking voor het GSD: 

GSD - [1] 

H, E N, v + H„ E N» v + . . , 1 s Is s 2 s 2s s 

E N v 
S S S 

. , , . H. E N. v 
i s i s s 

Hierin geeft H, het dosisequivalent op de gonaden weer in de dosisklasse i. 

Voor de berekening van het GSD, dat de bevolking oploopt door terrestrische 

straling, is uitgegaan van de veronderstelling dat de bevolkingsopbouw in 

iedere dosisklasse een afspiegeling is van de bevolkingsopbouw van de 

totale bevolking; ofwel: 

[2] E N. v -
s i s s 

E N. s i s 

E N s s 

E N v 
s s s 

Substi tut ie van [2] in [1) geeft: 
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GSD -

H. SN. + H„ S N0r, + H. EN. 
1 s Is 2 s 2s l s is 

2 N s s 

[3] 

Hieruit blijkt dat de bovenstaande veronderstelling tot de conclusie leidt 

dat het GSD gelijk is aan het, groepsgewogen, gemiddeld dosisequivalent op 

de gonaden dat de bevolking ontvangt door terrestrische straling. 

e 1980 
»«m»l Inwonen per km* 
CZ3 «45 
C3 45-6B 0 
I I 68-102 I I 
I I 102-155 

I I 15F-230 

E 3 230-345 f ü ï r ' ^ H 

E S 345.520_ggr§3 
520-780 

780-1170 

jiE!3 1170-1760 

! 1760-2850 

! 2650-4000 | 

>4000 | 

topognfia «n gtmaimalijk* indaling 1980 

e-.hMl 1:2000000 

Figuur A3.2.2 Verschillen in bevolkingsdichtheid in Nederland [SA85] 
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M.3 Bouwmaterialen 

A4.3 .1 Radonexhalatiesnelheden van een aantal in pebruik zijnde 

bouwmaterialen 
-2 -1 De onderstaande tabel geeft radonexhalatiesnelheden [Bq m h ] die door de 

RD/TNO zijti bepaald voor een aantal veel gebruikte bouwmaterialen [Ac85a]. In de 

tabel wordt tevens het gemeten Ra-226 gehalte vermeld. 

Materiaal Samenstelling/bijzonderheden *) Ra-226 

Bq kg 

Radonexhalatie-

snelheid 

•Bq m " 2 h ' 1 

Beton 

Beton 

Beton 

Beton 

Baksteen (klei) 

Baksteen 

Kalkzandsteen 

Gasbeton 

Gasbeton 

Gipsblok 

Gipsblok 

Gipsblok 

Gipskartonplaat 

Gipskartonplaat 

14% pc; 48% g; 33% z; 5% w 

14% hc; 48% g; 33% z; 5% w 

14% pc/vc; 48% g; 33% z; 5% w 

17% pc; 34% v; 42% z; 7% w 

poreus; 20% v 

voor binnenspouwblad 

voor scheidingswanden 

natuurgips 

fosfogips 

fosfogips 

natuurgips 

fosfogips 

9,5 

15,8 

13,2 

55,0 

39,1 

71,5 

8,7 

21,8 

18,3 

10,0 

26,3 

480 

2,3 

695 

2.5 ± 0,5 

3.6 ± 0,7 

1.6 ± 0,5 

2.7 ± 0,5 

1 

1,3 ± 0,5 

1,1 ± 0,4 

1.8 ± 0,3 

1,7 ± 0,3 

1,6 ± 0,3 

3,0 ± 0,6 

7,0 ± 1,1 

< det, grens 

0.6 ± 0.2 

*) g - grind; v - vliegas; w •• water; z - zand; hc - hoogovencement; 

pc — portlandcement: vc - vliepascement 

A4.3.5.2 Gemiddeld exposietempo binnenshuis 

Voor de berekening van het gemiddeld exposietempo binnenshuis uit het gemiddeld 

exposietempo in woningen (7,4 pR/h) en werklocaties (7,0 /iR/h) is gebruik 

gemaakt van de onderstaande gegevens. Bovendien is verondersteld dat het 

gemiddeld exposietempo in gebouwen, waar onderwijs wordt gegeven, gelijk is aan 

het gemiddelde exposietempo op werklocaties. 
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Figuur AA.3.1 

EXPOSIETEMPO [yR/h] 

Verdeling van de exposietempi die in 1984 tijdens het SAWORA-

programma in 399 Nederlandse woningen werden gemeten (exclusief 

de bijdrage van kosmische straling) [Ju85;Ju85a]. 
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Figuur A4.3.2 

EXPOSIETEMPO [yR/h] 

Verdeling van de exposietempi die in 1984 tijdens het SAWORA-

programma op 268 Nederlandse werklocaties werden gemeten 

(exclusief de bijdrage van kosmische straling) [Ju85;Ju85a]. 
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Basisinformatie OP 1 januari 1986 fSZ861 

Aantal werkenden in loondienst met een werkweek «s 20 h 

Aantal werkenden in loondienst met een werkweek 5 20 h 

Aantal zelfstandigen 

Aantal leerlingen/studenten in voltijdonderwijs ('85/'86) 

Aantal leerlingen/studenten in deeltijdonderwijs (m.u.v. 

schriftelijk onderwijs) 

- 4,86 miljoen 

- 0,58 miljoen 

-0,58 miljoen 

-3,31 miljoen 

-0,21 miljoen 

De volgende gegevens zijn gebruikt c.q. veronderstellingen zijn gedaan: 

(a) van de werkenden met een werkweek > 20 h werkt 90% 38 h/week en 10% 

32 h/week [SZ86] 

(b) van de werkenden met een werkweek < 20 h werkt 50% 8 h/week en 50% 

16 h/week [SZ86J 

(c) leerlingen en studenten in deeltijdonderwijs of voltijdonderwijs brengen 10 

h/week respectievelijk 40 h/week in schoolgebouwen en universiteiten door 

(d) 50% van de zelfstandigen werkt in gebouwen vergelijkbaar met werklocaties en 

50% in gebouwen vergelijkbaar met woningen; zelfstandigen werken 40 h/week. 

Hieruit wordt het onderstaande overzicht gevonden: 

Groep Groepsgrootte Gemiddelde 

verblijftijd op 

werklocaties 

fh/weekl 

Collectieve 

verblijftijd op 

werklocaties 

fmens h/weekl 

Werkenden 2: 20 h 4,9 miljoen 
Werkenden £ 20 h 0,6 miljoen 
Leer1./stud, volt .ond. 3,3 miljoen 
Leer l . / s tud . deelt.ond. 0,2 miljoen 
Zelfstandigen 0.6 miljoen 

0,9x38 + 0,1x32 

0,5x16 + 0,5x 8 

0.5x40 

37,4 
12 
40 
10 
20 

183 miljoen 
7 miljoen 

132 miljoen 
2 miljoen 

12 miljoen 
Totale col lect ieve ve rb l i j f t i jd 336 miljoen 

De totale collectieve verblijftijd binnenshuis bedraagt voor de Nederlandse 

bevolking 7 d/week x 24 h/d x 0,8 (relatieve verblijftijd binnen) x 14,5 x 10 

personen - 1950 x 10 mens h/week. Hieruit volgt dat collectief (1950-340) x 10 

— 1610 x 10 mens h/week in woningen terwijl 340 x 10 mens h/week op 

werklocaties wordt doorgebracht. 

Dit leidt tot een schatting voor het gemiddelde exposietempo binnenshuis van 

7,0 pR/h x 34/195 + 7,4 jiR/h x 161/195 - 7,33 /*R/h. 
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AA.3.6.1 Effect nieuwbouwprogramroa's op h'jt exposietempo binnenshuis. 

In woningen waarin beton is verwerkt zijn de exposietempl gemiddeld 0,5 nK/b. 

(rijtjeshuizen) tot 1,5 /iR/h (vrijstaande woningen) hoger dan in woningen waarin 

geen beton is verwerkt [Ju85; Ju85a]. Omdat sinds 1979 in ruim 90% var. de 

nieuwbouwwoningen beton wordt verwerkt [Bo85], is nagegaan of er een toename is 

te verwachten in het gemiddelde exposietempo binnenshuis. Hierbij is de invloed 

van het geringe percentage vrijstaande woningen (±10%) verwaarloosd. 

De volgende gegevens zijn gebruikt: 

a) tussen 1969 en 1979 neemt het percentage nieuwbouwwoningen met een betonnen 

vloer vrijwel lineair toe van 65% naar 90% [Bo85] 

b) eind 1984 bestaat de woningvoorraad uit totaal 5,29 miljoen woningen; de 

klasse-indeling naar bouwjaar is als gegeven in tabel A4.3.Ï [SZ86] 

Gemaakte veronderstellingen: 

a) een woning met een betonnen vloer is een goede graadmeter voor woningen 

waarin beton is verwerkt; indien een dragende muur uit een betonconstructie 

bestaat, zal veelal ook een betonnen vloer aanwezig zijn 

b) na 1979 bezit 90% van de nieuwbouwwoningen een betonnen vloer 

c) tussen 1949 en 1969 neemt het percentage nieuwbouwwoningen met een betonnen 

vloer lineair toe van 15% tot 65% 

d) tussen 1945 en 1949 neemt het percentage nieuwbouwwoningen met een betonnen 

vloer lineair toe van 0% tot 15% 

In figuur A4.3.3 is dit modelmatige verloop in de tijd van het percentage 

nieuwbouwwoningen met een betonnen vloer weergegeven. Deze figuur is gebruikt om 

voor iedere bouwjaarklasse in tabel A4.3.1 het gemiddelde percentage woningen 

met een betonnen vloer te kunnen schatten. Hierdoor kon de trend in de tijd van 

het percentage woningen met een betonnen vloer worden geschat (zie fig. A4.3.4). 

Situatie in 1984 

Uit figuur A4.3.4 kan worden afgeleid dat eind 1984 het percentage woningen met 

een betonnen vloer circa 47% bedraagt. 

Stel z (resp. z+0,5) is gelijk aan het gemiddelde exposietempo [̂ R/h] in 

woningen zonder (resp. met) een betonnen vloer. Het gemiddelde exposietempo 

binnenshuis bedroeg in 1987 7,4 pR/h; hieruit volgt de volgende lineaire 

vergelijking in z: 

7,4 - 0,53 z + 0,47 * (z-K),5) -+ z - 7,165 /iR/h 
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Tabel A4.3.1 Woningvoorraad naar bouwjaar ul t imo 1984 [SZ86] en geschat te 

aan ta l woningen met een betonnen v l o e r . 

Bouwjaar Aantal Percentage Aantal Cumulatieve Cumulatieve Percentage 
woningen woningen net woningen met Bantal aantal van totale 

betonvloer betonvloer woningen woningen met woningbestand 
betonvloer met betonvloer 

[miljoen] [X] [miljoen] [miljoen] [miljoen] CXI 

voor 1945 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1984 

1.56 
0.12 
0.50 
0.39 
0.44 
0.61 
0.72 
0.54 
0.61 

0 
8 

23 
35 
48 
60 
73 
85 
90 

0.00 
0.01 
0.07 
0.14 
0.21 
0.37 
0.53 
0.46 
0.55 

1.56 
1.68 
1.98 
2.37 
2.81 
3.42 
4.14 
4.68 
5.29 

0.00 
0.01 
0.08 
0.22 
0.43 
0.80 
1.33 
1.79 
2.34 

0 
1 
4 
9 

15 
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32 
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Figuur A4.3.3 Modelmatige ontwikkeling in de tijd van het percentage nieuwbouw

woningen met een betonnen vloer. 
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Figuur A4.3.4 Modelmatige ontwikkeling in de tijd van het percentage 

woningenmet een betonvloer in het totale woningenbestand. 

Extrapolatie naar 1986 

Volgens het CBS [SZ86] bedraagt de toename in het aantal woningen door nieuwbouw 

0,18 miljoen, waarvan naar schatting 0,16 miljoen (90%) met een betonnen vloer. 

De afname van het aantal woningen door sloop en woningontrekking bedraagt circa 

0,02 miljoen hetgeen wordt gecompenseerd door nieuwbouwwoningen zonder betonnen 

vloer. 

In 1986 zijn er dus 5,29 + 0,16 - 5,45 miljoen woningen waarvan 5,29 x 0,47 + 

0,16 - 2,64 miljoen met een betonnen vloer (48,6%). Hieruit volgt dat in 1986 

het gemiddelde exposietempo binnenshuis {0,486 x (7,165'+ 0,5) + (1 - 0,486) x 

7,165) - 7,408 /iR/h bedraagt. Dit is een toename van 0,1% t.o.v. de situatie in 

1984. 

Conclusies , 

a) Ondanks de vele veronderstellingen die moesten worden gemaakt, blijkt 

duidelijk uit de resultaten dat de toename van het aantal woningen met 

betonconstructies tussen 1984 en 1986 tot een zeer kleine verhoging van het 

gemiddeld exposietempo binnenshuis leidt. 

b) Gezien deze uitkomst wordt het niet zinvol geacht om na te gaan hoe het 
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precieze tijdsverloop is van het percentage nieuwbouwwoningen waarin beton 

is verwerkt. De modelmatige trendweergave in figuur A4.3.3 zal voor dit 

probleem de waarheid voldoende benaderen. 

A4.3.6.2 Dosistempi in buitenlandse woningen. 

In deze appendix worden de correcties beschreven die noodzakelijk waren om de 

beschikbare informatie over dosistempi in buitenlandse woningen onderling te 

kunnen vergelijken. 

Enpeland 

Het gemiddelde geabsorbeerde dosistempo in lucht in Engelse woonkamers/slaap

kamers bedraagt 62 nGy/h resp. 57 nGy/h [Gr85]. Deze meetresultaten zijn 

gecorrigeerd voor de bijdrage van kosmische straling (32 nGy/h; [Dr84])f waarbij 

echter geen rekening is gehouden met de gedeeltelijke afscherming hiervan binnen 

de woning [Wr84]. Indien men aanneemt dat in Engelse woningen dezelfde 

transmissiefactor (0,6) voor kosmische straling van toepassing is als in 

Nederlandse woningen, dan worden de dosistempi, gecorrigeerd voor 60% van de 

kosmische straling, in woonkamers of slaapkamers 75 nGy/h resp. 70 nGy/h. 

De totale verblijftijd binnenshuis kan worden gesteld op 0,8 x 24 - 19,2 h/d 

waarvan circa 8 h/d op het werk of op school. Hieruit volgt dat circa 11,2 h/d 

in de woning wordt doorgebracht waarvan ca. 8 h/d in de slaapkamer. 

Het gemiddelde dosistempo in Engelse woningen komt hiermee op { 3,2 x 75 i 8 x 

70 ) / 11,2 - 71 nGy/h. Dit dosistempo bevat nog een bijdrage door terrestrische 

straling die in het vrije veld gemiddeld ca. 60 nGy/h bedraagt [Hu84]. Bij een 

transmissiefactor van 0,1 komt dit binnenshuis neer op een bijdrage van 6 nGy/h 

zodat het gemiddelde dosistempo in lucht, uitsluitend t.g.v. de coegepaste 

bouwmaterialen, 65 nGy/h bedraagt. 

Ierland 

Na metingen in ruim 220 Ierse woningen werden dosistempi, inclusief de bijdrage 

van kosmische straling, gerapporteerd van 43 tot 168 nGy/h; het gemiddeld 

dosistempo bedroeg 94 nGy/h [Au85]. De bijdrage door kosmische straling 

bedraagt, bij een transmissiefactor van 0,6 , naar schatting 0,6 x 32 - 19 

nGy/h. Na correctie voor deze bijdrage wordt het dosistempo 24 tot 149 nGy/h en 

het gemiddelde 75 nGy/h. Volgens 3.2.6.2 bedraagt in Ierland het gemiddeld 

dosistempo in het vrije veld 42 nGy/h. Dit komt, bij een transmissiefactor van 

0,1 voor terrestrische straling, binnenshuis neer op een bijdrage van 4 nGy/h in 

het gemiddeld dosistempo in woningen. Hieruit volgt dat het gemiddeld dosistempo 

in lucht, uitsluitend t.g.v. de toegepaste bouwmaterialen, ca. 71 nGy/h 

bedraagt. 



- 109 - APPENDIX 

Bondsrepubliek Duitsland 

In de BRD zijn bij een grootschalig oi.derzoek in ca. 30.000 woningen 

exposietempi gemeten van 2,7 tot 16 /iR/h (99% van de waarnemingen) terwijl het 

gemiddeld exposietempo 8,0 /iR/h bedroeg [Ke80], Het hoogste gemeten exposietempo 

was 33,8 pR/h. Volgens Julius [Ju85a] is bij de correctie voor de bijdrage van 

kosmische straling geen rekening gehouden met de gedeeltelijke afscherming 

hiervan in woningen. Aangenomen, dat de in Nederland gemeten tra'nsmissief actor 

0,6 voor Duitse woningen van toepassing is, dienen de "eerder genoemde 

exposietempi te worden gecorrigeerd met 0,4 x 3,7 - 1,4 ^R/h tot waarden van 

4,1 tot 17,4 fïR/h (36 - 151 nGy/h) en een gemiddelde van 9,4 pR/h (82 nGy/h). 

Dit gemiddeld dosistempo bevat een bijdrage door terrestrische straling (in de 

BRD gemiddeld 6,0 /xR/h - 52 nGy/h in het vrije veld; [Ke80]) die bij een 

transmissiefactor 0,1 gemiddeld 5 nGy/h bedraagt. Hieruit wordt voor het 

gemiddeld dosistempo in Duitse woningen, uitsluitend t.g.v. de toegepaste 

bouwmaterialen, 77 nGy/h gevonden. 

Frankrijk 

Op grond van een onderzoek in 5800 Franse woningen in een gebied dat 50% van de 

Franse bevolking bevat en 43% van het landoppervlak beslaat, concluderen Rannou 

et al [Ra85] dat het gemiddeld dosistempo in lucht binnenshuis 75 nGy/h 

bedraagt. Er werden waarden gemeten van 23 tot 148 nGy/h (95% van de 

waarnemingen). Bij dit onderzoek werd aangenomen dat binnenshuis en buitenshuis 

de bijdrage door kosmische straling 32 nGy/h was. Hierbij werd geen rekening 

gehouden met de gedeeltelijke afscherming van kosmische straling binnenshuis. 

Indien gebruik gemaakt wordt van een transmissiefactor van 0,6 voor kosmische 

straling binnenshuis, wordt het gemiddelde dosistempo binnenshuis 88 nGy/h met 

waarden variërend van 36 tot 161 nGy/h. 

Het gemiddeld dosistempo binnenshuis bevat, bij een transmissiefactor van 0,1 

voor terrestrische straling, een bijdrage van gemiddeld 7 nGy/h door 

terrestrische straling [Ra85] zodat het gemiddeld dosistempo in Franse woningen, 

uitsluitend t.g.v. de toegepaste bouwmaterialen, 81 nGy/h bedraagt. 
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A4.4 Vliegverkeer 

A4.4.4 Kritic-i'.f: groepen 

Ter bepaling van de grootte van de collectieve doses voor bemanningen en 

passagiers van vliegtuigen is gebruik gemaakt van gegevens van het centraal 

bureau voor de statistiek [SZ86] en van de KLM [KL87; KL87a]. De gebruikte 

gegevens voor 1986 zijn: 

.1 

- Gemiddelde snelheid vliegtuigen KLM: 657 km.h 

- Aantal passagiers via Schiphol: 11.494.000 (1985!) 

- Aantal vervoerde passagiers met KLM: 5.700.000. 

- Gemiddeld aantal kilometers per passagiersvlucht: 3509 
.1 

- Vliegtijd KLM-bemanningen: 600 h.a 

Het vliegend KLM personeel bestaat uit: 

- 1168 piloten en boordwerktuigkundigen 

- 2173 leden cabinepersoneel full-time 

536 leden cabinepersoneel 50% part-time 

- 506 leden cabinepersoneel 15% part-time 

Dit levert netto 3784 mensjaren op. Over de bemanningen van de andere 

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen is geen informatie bekend en deze zijn 

dan ook niet in de berekeningen verdisconteerd, hetgeen een onderschatting 

van deze kritieke groep oplevert. 

Van het aantal in Nederland woonachtige passagiers is geschat dat zij de 

helft van het aantal via Schiphol vliegende passagiers vormen, gedeeld door 

twee (heen- en terugvlucht per passagier per jaar), en dit komt ongeveer 

overeen net het aantal passagiers dat gebruik maakt van de KLM. Het 

gemiddeld aantal kilometers per passagiersvlucht is dan ook gelijk 

verondersteld aan dat bij de KLM. 

A4.4.5 Doses en dosisverdelinpen 

De dosis voor vlieptuigbemanningen 

Wanneer wordt aangenomen dat 80% van de vliegtijd op kruishoogte wordt 

gevlogen (ongeveer 11 km) dan zullen de bemanningsleden en het 

cabinepersoneel gemiddeld een dosis ontvangen van: 
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600 uur/a x 80% x 4,8 /iSv/uur (op 11 km) - 2,3 mSv/a 

Het collectieve effectieve dosisequivalent voor bemanningsleden van KLM-

toestellen bedraagt dan: 

3784 x 2,3 mSv/a «8,7 mens Sv/a 

hetgeen een onderschatting vormt voor de collectieve dosis voor de gehele 

kritieke groep van vliegtuigbemanningen. 

De dosis voor vliegtuigpassagiers 

Aangezien 11.494.000 mensen gebruik maakten van vluchten via Schiphol en 

als aangenomen wordt dat ongeveer de helft daarvan uit Nederland afkomstig 

was (5,7 miljoen), dan kan een schatting gemaakt worden van de doses voor 

Nederlandse passagiers. Stel dat het reispatroon van die passagiers gelijk 

is aan dat van de KLM passagiers (ook 5,7 miljoen per jaar [KL87]) dan kan 
. ï 

geschat worden dat deze passagiers gemiddeld 7000 km.a vliegen (heen-
-i -i - i 

plus terugvlucht) oftewel 7000 km.a /657 km.h =* 10,6 h.a 

De gemiddelde dosis voor een vlucht ligt hierdoor op: 

5,3 h.pass. x 4,8 /iSv.h x 80% (kruishoogte) =* 20 /iSv per passagier 

Bij 2,85 miljoen Nederlandse passagiers per jaar (heen- plus terugvlucht) 

zal het collectieve effectieve dosisequivalent voor deze groep door 

vliegverkeer bedragen: 

6 .i -i .i -i 

2,85 x 10 pass. x 10,6 h.a .pass. x 4,8 /xSv.h x 80% « H 5 mens Sv.a 

Voor de gehele Nederlandse bevolking (14,5 miljoen mensen) komt de 
. ï 

gemiddelde dosis door vliegverkeer dan op ongeveer 8 /iSv.a per persoon. 
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A5.1 Rflntgendiagnostiek 

A5.1.5: Doses en dosisverdelineen 

Naar aanleiding van een inventarisatie van de röntgendiagnostische 

onderzoeken die verricht werden in het jaar 1980 [Be84] werd een overzicht 

gemaakt van onder andere het onderzoekspercentage, het sterfterisico 

volgens de ICRP [1C77] en het somatisch effectieve dosisequivalent per 

onderzoek en per hoofd voor 23 onderzoekscategorieën. Een gedeelte van de 

resultaten is weergegeven in tabel A5.1.1. 

De somatisch effectieve dosis per hoofd van de bevolking is het produkt van 

de dosis per onderzoek en het onderzoekspercentage. Het ICRP-risico wordt 

ook in de tabel genoemd omdat op basis daarvan het SED per onderzoek is 

berekend. Tevens geeft de hoogte van deze risicofactoren aan bij welke 

onderzoeken (indien frequent uitgevoerd), door verbeteringen in 

bijvoorbeeld de techniek, de collectieve dosis door röntgenonderzoek 

aanzienlijk verlaagd zou kunnen worden. 

Voor tandheelkundige röntgenonderzoeken, meestal bite-wing opnamen, zijn 

door de Gezondheidsraad waarden verzameld voor de effectieve geabsorbeerde 

dosis per orgaan per opname [GR82]. Met behulp van de ICRP-weegfactoren 

[IC77] is daaruit het effectieve dosisequivalent te berekenen (zie tabel 

A5.1.2). 

Zoals uit tabel A5.1.2 blijkt zijn beenmerg, botoppervlak en natuurlijk de 

speekselklieren de belangrijkste organen wat betreft de ontvangen dosis. 

Voor het effectieve dosisequivalent door bestraling van de gonaden is de 

dosis op de mannelijke gonaden (5 /JSV) gekozen. Voor vrouwen ligt de 

gonadendosis op slechts 0,1 /iSv (deze wordt echter gecompenseerd door 

bijdrage van de borsten in H _ _ ) . 

Evenals door tandheelkundig röntgenonderzoek wordt bij ander medisch 

röntgenonderzoek (zie tabel A5.1.1) een dosis op de gonaden ontvangen. In 

tabel A5.1.3 is een overzicht gegeven van de bijdragen aan de genetisch 

significante doses zoals deze zijn bepaald door Beentjes [Be86]. 
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Tabel A5.1.1 Onderzoekspercentage, risico per onderzoek en somatische 

effectieve dosis volgens de lage ICRP risicofactoren uit 

tabel 5.1.1 [Be84], 

Categorie 

1. Heup,dijbeen 

2. Dijbeen 

(onderste 2/3) 

3. Bekken 

4. SBcrungebied 

5a. Lumbosaerale 

wervels 

5b. Buik aortografie 

6. Thorax wervels 

7. IVP 

8. Retrograde urografi 

9. KUB 

10. Pelvimetrie 

Ha.Hysterosalpingo-

grafie 

Hb.Vasograf ie 

12. obstetricale buik 

13. Buik 

14. Onder gastrointest. 

streek 

15a.Oesophagus 

15b.Haag en twaalfv. 

darm 

16. Galblaas 

17a.Borst (fluor.) 

17b.Borst (radiol.) 

17c.Angiocardiografie 

(cine) 

17d.Mammografie 

18a.Schouder 

18b.Ribben 

19a.Arm 

19b.Hand 

20a.Onderbeen 

20b.Knie 

21a.Hoofd 

21b.Nekwervels 

22. Gebitsradiografie 

23. Miniatuur radiogr. 

Totaal (per jaar) 

Onderzoeks 

percentage (X) 
van de totale 

bevolking 

Vrouw 

0.88 

0.55 

1.7 
0.29 

2.28 

0.01 

0.9 
1.32 

e 0.09 

0.15 

0.01 

0.18 

0.01 

1.09 

1.24 

0.54 

1.59 

1.5 
0.93 

11.54 

0.11 

1.69 

1.31 

0.19 

0.97 

2.82 

3.3 
2.49 

3.75 

1.78 

0.22 

10.96 

56 

Man 

0.73 

0.73 

1.8 
0.38 

3.19 

0.01 

1.02 

1.63 

0.09 

0.11 

0 

1.2 
1.12 

0.64 

2.42 

1.24 

1.25 

15.5 

0.23 

1.77 

0.26 

1.2 
3.49 

4.25 

3.21 

4.83 

1.88 

0.22 

13.65 

68 

Risico 

[IC77] 

(*1E-6> 

Vrouw/Man 

1.5 
1.9 

4.9 
3.4 
10 

62 
20/6.5 

17 
9.4 
19 
25 

0.63 

12 
5.8 
4.6 
44 

14 
29/26 

9.2 
46/36 

1.9/.88 

300/220 

20 
5.2/1.9 

28/8.4 

0.007 

0.04 

0.2 
0.02 

1.5 
2.2 
0.32 

4.3/3.3 

4.1/3.9 

5E0 

Per onderzoek 

(mGy) 

Vrouw 

0.10 

0.13 

0.33 

0.23 

0.67. 

4.13 

1.33 

1.13 

0.63 

• 1.27 

1.67 

0.04 

0.39 

0.31 

2.93 

0.93 

1.93 

0.61 

3.07 

0.13 

20.00 

1.33 

0.35 

1.87 

0.00 

0.00 

0.01 

0.00 

0.10 

0.15 

0.02 

0.29 

Man 

0.15 

0.19 

0.49 

0.34 

1.00 

6.20 

0.65 

1.70 

0.94 

1.90 

2.50 

1.20 

0.46 

4.40 

1.40 

2.60 

0.92 

3.60 

0.09 

22.00 

0.19 

0.84 

O.OO 

0.00 

0.02 

0.00 

0.15 

0.22 

0.03 

0.33 

Per hoofd 

(uGy) 

Vrouw 

0.88 

0.70 

5.55 

0.66 

15.20 

0.41 

12.00 

14.96 

0.56 

1.90 

0.17 

0.08 

0.04 

3.34 

36.37 

5.04 

30.74 

9.20 

28.52 

14.62 

22.00 

22.53 

4.54 

3.55 

0.00 

0.08 

0.44 

0.03 

3.75 

2.61 

0.05 

31.42 

270 

Man 

1.10 

1.39 

8.82 

1.29 

31.90 

0.62 

6.63 

27.71 

0.85 

2.09 

0.00 

5.52 

49.28 

8.96 

62.92 

11.41 

45.00 

13.64 

50.60 

3.36 

2.18 

0.01 

0.14 

0.85 

0.06 

7.25 

4.14 

0.07 

45.05 

390 



• nu • APPENDIX 

Tabel A5.1.2: Effectief geabsorbeerde dosis [GR82] en effectief 

dosiseouivalent tengevolge van een bite-wing opname, 

Orgaan 

Beenmerg 

Botoppervlak 

Schtldklier 

Borsten 

Longen 

Speekselklieren 

Gonaden 
*) Overige organen 

Totaal 

Effectief 

sorbeerde 

geab-

dosis 

per orgaan 

(uGv) 

15 

30 

5 

8 

8 

32.5 

5 

< 8 

Weegfactor 

wt 
(ICRP) 

0,12 

0,03 

0,03 

0,15 

0,12 

0,06 

0,25 

0,24 

1.00 

Effectief dosis-

equivalent 

(uSv) 

1,8 

0,9 

0,15 

1,2 

0,96 

1,95 

1,25 

<1,92 

-10 

*) Aangenomen wordt dat in de "overige organen" (zie 2.1.1) een 

dosis wordt geabsorbeerd die lager is dan die in de longen. 

Tabel A5.1.3 Bijdragen aan het GSD (/JSV) voor mannen en vrouwen 

door bestraling van de gonaden bij röntgenonder-

zoek fBe861 . 

Onderzoek 

Heup,dijbeen 

Dijbeen (onderste 2/3) 

Bekkengebied 

Sacrumgebied 

Lumbosacrale wervels 

IVP 

KUB 

Pelvimetrie 

Hysterosalpingografie 

Buik 

Onder gastrointest.streek 

Vrouw 

2,5 

4,1 

12,1 

12,0 

4,5 

3,4 

6,8 

5,5 

28,1 

GSD (/iSv) 

Man 

9,2 

6,4 

31,0 

2,8 

19,5 

18,6 

2,0 

8,3 

35,6 

Totaal 87 137 
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A5.2 Radiotherapie 

A5.2.4 Kritieke groepen 

In een advies van de Gezondheidsraad [GR84] is geconcludeerd dat ongeveer 

50% van het jaarlijks aantal nieuwe kankerpatiënten radiotherapeutisch 

behandeld zou moeten kunnen worden. In 1981 was er slechts capaciteit voor 

35% die verdeeld was volgens de opgave in tabel A5.2.1. 

Tabel A5.2.1: Verdeling van het aantal bestralingen naar kanker 

in 1981 berustend OP jaarverslagen TGR841. 

Soort kanker of behandeling Relatief aantal bestralingen 

ï 

Borstkanker 20-25 

Longkanker 20 

Urologie 8-12 

Gynecologie 7-10 

Kanker in het hoofd-hals gebied 6- 8 

Maag-darm kanker 6- 8 

Huidkanker 6-8 

Hematologie 4- 8 

Overige lp. 

Dit percentage van 35% zal inmiddels wel zijn toegenomen, maar cijfers 

dienaangaande ontbreken. 

A5.2.5 Doses en dosisverdelingen 

Radiofarmaca 

Voor radiofarmaca is gebruik gemaakt van de onderzoeksfrequenties in Zweden 

[UN82], aangezien in dit land, wat betreft radiofarmaca in de nucleaire 

geneeskunde, omstandigheden gelden [GR84] vergelijkbaar met Nederland. 

GSD bepaling 

Vanwege een gebrek aan statistische gegevens op het gebied van het 

voorkomen van kanker, is gebruik gemaakt van gegevens uit een beperkt 
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gebied (hec SOOZ-gebied: oostelijk Noord-Brabant en noord en midden 

Limburg; SOOZ staat voor Stichting Samenwerklngs Orgaan Oncologie 

Ziekenhuizen), met ongeveer 1 miljoen inwoners waarvan wel de (totale-) 

kankerincidentie bekend is (zie figuur A5.2.1). Met behulp van de 

bevolkingsopbouw (zie figuur A5.2.2, [SZ86]) kan dan het aantal nieuwe 

kankerpatiënten per leeftijdscategorie per jaar worden berekend (zie figuur 

A5.2.3). 

Neemt men aan dat de leeftijdsverdeling van de bestraalde patiënten, voor 

bijvoorbeeld brachytherapie, gelijk is aan die van de totale groep van 

nieuwe kankerpatiënten, dan kan de GSD worden berekend met vergelijking [8] 

uit het hoofdstuk "Systematiek". Gebruikmakend van de kindverwachting 

volgens de ICRP (zie figuur A5.2.4) [IC77a] wordt een factor 0,4 gevonden 

voor de totale bevolking en een factor 0,03 voor de groep kankerpatiënten 

(zie figuur A5.2.5). Hierdoor kan de GSD bijdrage van de kankerpatiënten 

geschat worden met: 

GSD - H . x £ f * 
gonaden 0,4 0,075 x H gonaden 

Met behulp van de dosis op de gonaden en de frequentie van een specifiek 

onderzoek is dan het GSD te berekenen voor de verschillende 

radiotherapeutische disciplines (zie tabel A5.2.2). 

Tabel A5.2.2: Bepaling van de GSD door radiotherapie 

Wijze van bestraling Dosis op GSD per Jaarlijkse GSD 

gonaden bestraling collectief 

mGv mSv mens Sv 

Megavoltapparatuur 

Orthovoltapparatuur 

Brachytherap ie 

5 (-50 
6/Gy 2,3 

50 Gy gefrac-

tioneerd [UN82]) 

? 0,5 

60 

0,5 

Radiofarmaca - 1-131 

- P-32 

0,08/MBq [UN82] 35 

0.14/MBo TUN821 1 

*) 
**) 

175 

0-5 

Totaal -240 
*) Doses in de orde van 5 GBq per behandeling [IC77b] . 

'Doses in de orde van 0,1 GBq per behandeling [IC77b]. 
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Figuur A5.2.1 Kankerincidentie in het SOOZ-gebied 
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Figuur A5.2.2 Bevolkingsopbouw in Nederland (CBS-gegevens,1985 [SZ86]) 
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Figuur A5.2.3 Aantal nieuwe kankerpatiënten per jaar (S00Z-gegevens) 
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Figuur A5.2.A Relatieve kindverwachting volgens Beentjes [Be88]. 
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2.5 GSD-bijdrage van leefti jdscategorieën van zowel de totale 
(gezonde) bevolking als van de kankerpatiënten 
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