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vergaderingen over onderwerpen op het gebied van stralingshygiëne. 
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Voorwoord 

Een van de doelstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is te bevorde
ren dat de verworven kermis en inzichten over stralingsbescherming worden toegepast in de praktijk. 
Binnen de NVS houdt een commissie van deskundigen zich in bijzonder bezig met her opstellen van 
richtlijnen of publicaties ten behoeve van de praktische stralrigsnygiêne*. 
De "commissie Richtlijnen" heeft een gemengde samensteKng. Enkele leden zijn werkzaam bij over
heidsinstanties die een adviserende en toezichthoudende taak hebben op het gebied van 
stralingshygiëne. De andere commissieieden zqn werkzaam of werkzaam geweest in de praktijk van de 
stralingshygiëne in diverse toepassingsgebieden. 
De commissie Richtlijnen bestond gedurende de voc«bereidingsperiode van deze publicatie uit: 

Dr. Y. van der Feer (voorzitter) 
J. Rosendaa! (secretaris) 
Dr. LB. Beentjes 
Ir. Chr.J. Huyskens 
Dr. P. Irüa 
Dr. H A SeUing 
Ing. C.M. Gispen-Vos 
Drs. B. van der Werf. 

In opdracht van de commissie Richtlijnen werd deze publicatie verzorgd door 

Dr. A.S. Keverling Buisman. 

Deze publicatie draagt het karakter van aanbevelingen aan de in de praktijk werkzame stralingsbescher-
mingskundigen die binnen hun bedrijf of instelling betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van 
metingen ter beheersing van de individuele stralingsbelasting door uitwendige blootstelling en inwendi
ge besmetting bij toepassingen van radioactieve stoffen en stralingstoestellen. 
Deze publicatie wordt ook bruikbaar geacht bij cursussen op het gebied van stralingshygiëne. 

De inhoud is tot stand gekomen in overleg met betrokken overheidsinstanties en vastgesteld na con
sultatie in NVS-verband. 
De inhoud van deze publicatie komt voor rekening van de NVS. 

Op geen enkele onderdeel komt deze publicatie in de plaats van bestaande regelgeving. 
De NVS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, dat voortvloeit uit het gebruik van 
deze publicatie. 

januari 1990 

* OH «writ gtschittit m«t financüM* ondersteuning van h«t Oirtctoraat-Gvntraal voor dt Milituhygitnt, Hoofdinspectie 
Milieuhygiëne (OGMH/HIMH) in net kader vin het ondeaoettfproject *F*cnt1ijn#fl voor praktische stralingshygiëne', 
projector. 711.0.24-O1/B.15. 
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1. Inleiding 

De individuele dosiscontrole van werkers wordt in deze publicatie aangeduid met de term persoonsdo
simetrie. Het doel van de persoonsdosimetrie is het bepalen van het dosisequivalent dat een werker be
roepsmatig gedurende een bepaalde periode ontvangt In de praktijk wordt dit dosisequivalent meestaf 
geheel ontvangen door btootstefling aan externe bronnen van ioniserende straling. Een deel van het 
dosisequivalent kan het gevolg zijn van inwendige besmetting. Bekje bkxxsteHingswegen komen in 
deze richtlijn aan de orde. maar door de zeer verschalende uitvoeringsvormen van de dosiscontrole 
worden zij niet op een gelijke manier behandeld. 

De persoonsdosimetrie bij externe blootsteHing geschiedt met behulp van een persoonsdosismeter. die 
op het lichaam gedragen wordt. Deze publicatie geeft informatie omtrent de praktische uitvoering van 
deze vorm van dosimetne Deze is niet aleen bedoeld voor diegenen die dageüfks met stralingshygiëne 
omgaan, maar vooral voor die personen voor wie het nemen van stralirvjshygjênische maatregelen 
slechts een klein onderdeel vormt van hun functie. 

De individuele controle op inwendige besmetting is een veel gecompliceerdere opgave die dan ook 
meestal afleen uitgevoerd wordt door personen die daarvoor een opleiding hebben ontvangen. Deze 
publicatie gaat er voor dit onderdeel van uit dat deze personen een opleiding tot stralingsdeskundige 
niveau-3 hebben. Voor du deelgebied bevat deze publicatie numerieke informatie die nodig is voor het 
vaststellen van het individueel effectief volgdosisequivalent in voorkomende gevallen Een lijst met ge
gevens over veel gebruikte radionudiden is in Appendix B opgenomen. Ook worden dosimetrische ge
gevens verschaft die van nut kunnen zijn bij besmetting van de huid en van wonden. 

De wetgeving rond persoonsdosimetrie, zoals neergelegd in het Besluit stralenbescherming Kernener
giewet (BsK), komt aan de orde. Vanzelfsprekend vormen de aanbevelingen van de ICRP (publicatie 
nrs. 26 [1], 35 [2] en 54 [3] en de IAEA [4] de bass voor het onderstaande, aangevuld met specifiek 
voor Nederland geldende stukken zoals het Advies van de Gezondheidsraad inzake ICRP-26 [5] en he» 
bovengenoemde Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (BsK) [6]. 
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2. De rol van individuele dosiscontrole 

Zoals aangegeven tn een advies van de Gezondheidsraad (5J en in ICRP-aanbevelingen [2], [3] en in 
IAEA guidelines [4] zijn er verschaende redenen voor het uivoeren van persoonsdosimetrie. 

Het eerste doel is de verificatie dat wordt voldaan aan het wettelijk vereiste dat geldende jaardosisiimie-
ten niet worden overschreden. 

Een tweede doel van persoonsdosimetrie is het toetsen van de doelmatigheid van de genomen be-
schernende maatrgeten en het signaleren van tendensen. De toepassing van het ALARA-beginsel kan 
door deze dosimetric kwantitatief worden onderbouwd. 

De uitvoeringsvormen die deze eerste twee doelsteMngen voor persoonsdosimetrie omvatten, worden 
in het algemeen de controlerende persoonsdosimetrie geroemd. Bq de cxwttrolereiidedosirnetrie ligt 
de nadruk op de periodieke en stelselmatige uitvoering van metingen. 

Een derde doel bij het uitvoeren van persoonsdosimetrie is het vaststelen van de samenhang tussen 
het soort werkzaamheden en de daaraan verbonden stralingsdosis. Deze taakdosimetrie wordt ki de re
gel aanvullend naast de controlerende dosimetric uitgevoerd. Kenmerkend daarbij is dat meetprocedu
res en technieken vaak per geval zijn afgestemd op de beschouwde deeltaak. 

Een vierde doel van persoonsdosimetrie is het vaststelen van de individuele dosis bij incidenten en on
gevallen. Gezien het onverwachte karakter van incidenten en ongevalen ligt voor wat betren de uitvoe
ringsvorm van deze dosimetric de nadruk op evaluatie en zonodig meting in gereconstrueerde 
omstandigheden. 
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3. Wetgeving 

3.1. DOSISEOUtVALENTUMIETEN 

Zoals hiervoor is aangegeven wordt persoortsdosimetrie onder meer uitgevoerd om vast te kunnen stel-
fen dat de gekfende dosisequivalentiimieten niet worden overschreden. Deze limieten worden opge
somd in het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (BsK) [6J. art. 31 en 32. De getalwaarden zijn 
samengevat in onderstaande tabel. 

Tabel 3.1 DOS1SEQUIVALENTUMIETEN 
voor radiologisch werkers 

i 

Bij blootstelling van Limiet 

Gehele lichaam 

Oogjens 

Huid. handen, onderarmen, voeten, enkels 

Inwendige organen 

SOmSv/jaar 

150mSv/jaar 

500 mSv/jaar 

500 mSv/jaar 

voor vrouwen die kinderen kunnen voortbrengen 

Abdomen 13mSv/l3weken 

voor zwangere vrouwen, na melding aan werkgever 

Foetus 5 mSv/rest van de zwangerschap 

Voor jongeren, leerlingen en studerenden zijn andere limieten van toepassing [6]. 

De waarde van 50 mSv/jaar voor het gehele lichaam geldt ook voor het effectief (voJg)dosisequivalent 
in geval van ongelijkmatige bestrating van het lichaam. 
Is er sprake van in- en uitwendige bestraling dan gelden bovengenoemde limieten voor de som van het 
(effectief) volgdosisequivalent door uitwendige bestraling en het (effectief) volgdosisequivalent door in
wendige bestraling. 

Alle limieten hebben betrekking op het dosisequivalent dat de werker door de uitoefening van zijn be
roep ontvangt. Hierin zijn dus niet begrepen de doses door de achtergrondstraling en doses ontvangen 
tijdens medische onderzoekingen of behandelingen. 

Er zij op deze plaats wellicht ten overvloede op gewezen dat het niet overschrijden van bovenstaande 
limieten geenszins voldoende is voor een goede stralingshygiënische zorg. De praktische grenzen wor
den vooral bepaald door het ALARA-principe. 

De wetgeving spreekt zich niet expliciet uit over de wijze waarop de dosisequivalenten moeten worden 
bepaald. Voor wat betreft externe bestraling bestaat hierover een aanbeveling van de ICRU [7J. Voor 
het bepalen van het dosisequivalent op het gehele lichaam wordt in ICRU-39 aanbevolen om het indivi
dueel dieptedosisequrvalent HP(10) als maatgevend te nemen. Evenzo worden voor de huid en de oog-
lens het H$(0,07) resp. het Hp(3) aanbevolen. Over deze operationele grootheden later meer. 

Over de bepaling van het effectief volgdosisequivalent na inname van radioactieve stoffen geeft de wet 
eveneens geen voorschrift. In principe moeten hierbij de rekenwijzen zoals gehanteerd in JCRP-30 [14] 
worden gevolgd. Over een nadere uitwerking van deze methode volgt meer in hoofdstuk 6. 

3.2. CATEGORIE-INDELING 

C* wetgeving maakt onderscheid tussen twee categorieën radiologisch werkers: A en B. 

- Personen behorende tot categorie A: Diegenen die bij het verrichten van werkzaamheden meer dan 
drietiende van de in tabel 31 genoemde dosisequivalentiimieten kunnen ontvangen. 

- Personen behorende tot categorie B: Diegenen die bij het verrichten van werkzaamheden meer dan 
eentiende, doch minder dan drietiende van de in tabel 3.1 genoemde dosisequivalenten kunnen ont
vangen. 
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">e Geronóhedsraad verduideiijkt hel begrip kunnen ontvangen'" door het gebruik van de termen 'ge-
rede kans op overschrijding danwei 'in de regel kleiner dan" genoemde dostswaarden. Bovendien 
voegt de Gezondheidsraad nog een extra categorie B2 toe. voor wie het jaardosisequivaient "in de re-
ge! kleiner is dan 1/10 van de limieten voor beroepsmatige blootstelling. Een samenvatting van het bo
venstaande staat in tabel 32 . 

Tabel 3.2 CATEGORIE-INDELING 
Jaardosisequivaient (gehele lichaam of effectief) 

i 

| Categorie 
gerede kans op in de regel 
overschrijding van kleiner dan 

| 
i 

r 

| A 

B 

15 mSv (50 mSv) 

5mSv 15 mSv 
i 
i 
i 
i 
1 

De wetgever past deze indeling toe bij de voorschriften omtreru het medisch toezicht. In de praktijk van 
de stralingshygiëne is de indeling voornamelijk van belang bij het uitvoeren van persoonsdosimetrie. 
Categorie-A werkers zullen omringd worden door een meer intensieve stralingshygiênische zorg. De in
deling maakt het mogelijk de beschikbare middelen doelmatig aan te wenden. 

De ICRP-aanbeveiing om af te zien van individuele dosiscontrole bij categorie-B werkers wordt in 
Nederland niet opgevolgd, hetgeen ook blijkt uit de wettelijke verplichtingen dienaangaande. 

3.3. VERPLICHTING TOT INDIVIDUELE DOSISCONTROLE 

Als er sprake is van een mogelijke biootsteiiing van personen aan externe bronnen van ioniserende stra
ling bestaat er in veel gevallen een wettelijke verplichting om de ontvangen dosisequivalenten individu
eel te meten. 

Artikel 25 van het BsK [6] gaat in op de verplichting tot het verstrekken van "persoonlijke controlemid
delen' (dosismeters). Lid 1 van dit artikel luidt letterlijk: 

Indien door de aanwending van radioactieve stoffen of het gebruik van een toestel personen bij de uit
oefening van hun werkzaamheden aan straling kunnen -«orden blootgesteld die het in artikel 31, eer
ste lid genoemde dosisequivalent te boven gaat, dient diegene die de radioactieve stoffen aanwendt 
of het toestel gebruikt, aan deze personen persoonlijke controlemiddelen ter beschikking te stellen, 
verstrekt vanwege een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende instelling 
of onderneming, aan de hand waarvan door deze instelling of onderneming periodiek wordt bepaald 
in welke mate deze personen aan ioniserende straling blootgesteld geweest zijn. (....) 

De in artikel 31, lid 1 genoemde dosisequivalenten bedragen: 

- 5 mSv/jaar voor blootstellling van het gehele lichaam, 
- 15 mSv/jaar voor blootstelling van de ooglens en 
- 50 mSv/]aar voor blootstelling van hukJ, handen, onderarmen, voeten en enkels. 

Deze waarden komen derhalve overeen wet de overgangen zoals genoemd bij de categorie-indeling 
van radiologische werkers De formulering is zodanig dat de verplichting tot het uitvoeren van indivi
duele dosiscontrole geldt voor personen die op grond van blootstelling aan externe straling ingedeeld 
2ijn in categorie A en B. Wanneer de indeling in een bepaalde categorie is geschied uitsluitend op 
grond van mogelijke volgdoses door inwendige besmetting dan is er geen verplichting tot het dragen 
van persoonsdosismeters. In dergelijke gevallen behoort de dosiscontrole op een andere manier te ge
schieden, bijvoorbeeld door urine-analyse of totale lichaamstelling. 

In artikel 25 BsK wordt verwezen naar erkende instellingen of ondernemingen. Informatie over erkende 
dosimetriediensten is in Appendix A opgenomen. Bij de erkenning wordt geregeld welke periode in aan
merking komt voor het vaststellen van de dosis. 

In de praktijk zal er in een aantal gevallen behoefte bestaan om naast de verplichte dosimetric extra 
dosismetingen te verrichten, hetgeen in het bijzonder het geval zal zijn bij categorie-A werkers. Voor
beelden daarvan zijn metingen over een korte periode of gedurende bepaalde werkzaamheden (taak-
dosimetrie). Daarnaast kan het ook voor andere dan A- of B-werkers van belang zijn de individuele 
externe stralingsbelasting te kennen, bijvoorbeeld bij brandweerlieden die alleen in bijzondere omstan
digheden aan straling worden blootgesteld, maar dan op een relatief moeilijk beheersbare wijze. 
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4. Dosimetrie bij externe bestraling 

4.1. BLOOTSTELLING VAN HET GEHELE LICHAAM 

Het dosisequwaient ontvangen ten gevolge van blootstelling van het gehele lichaam aan externe stra
ling wordt in dit hoofdstuk kortheidshalve de lichaamsdosis genoemd. Voor het overgrote deel van de 
radiologisch werkers categorie A en B is het vaststellen van deze lichaamsdosis voldoende. Hiertoe 
wordt een dosismeter gedragen op de romp. bij voorkeur daar waar de grootste dosis te verwachten 
is. De meest praktische plaats in dit verband is de voorzijde van het lichaam op borsthoogte. Tegen het 
dragen op heuphoogte bestaat echter weinig bezwaar, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat 
deze plaats niet representatief is, bijvoorbeeld door afscherming van tafeis of iets dergelijks. In veet 
situaties waarbij het lichaam grotendeels is afgeschermd (röntgentoepassingen) is de kraag de meest 
representatieve plaats voor de dosismeter. 

Als operationele grootheid voor het bepalen van de lichaamsdosis wordt door de ICRU het individueel 
dieptedosisequivaient HP(10) aanbevolen, zoals reeds eerder is opgemerkt. Deze grootheid wordt ge
definieerd ais het dosisequivalent op 10 mm diepte onder een bepaalde plaats in het lichaam. Met de 
"bepaalde plaats' wordt bedoeld de plaats waar de dosismeter wordt gedragen. De waarde van het 
dosisequivalent op deze diepte is een redelijke schatting danwei een kleine overschatting van de dosis 
in de dieper in het lichaam gelegen organen. 

De toegepaste lichaamsdosismeters behoren dit HP(10) zo goed mogelijk te meten. Voor d" doel wor
den deze dosismeters geijkt op de zogenaamde ICRU-bol. Dit is een weefselequivalent e bol met een 
diameter van 30 cm die als model voor het menselijk lichaam wordt gekozen. Dit standaardfantoom 
maakt het mogelijk berekeningen uit te voeren en metingen te doen zonder last te hebben van de on
derlinge verschalen tussen mensen of de plaats waar de dosismeter in werkelijkheid wordt gedragen. 
Berekeningen zijn onder andere uitgevoerd voor fotonen van uiteenlopende energie. Op deze wijze is 
het mogetijk gebleken het verband tussen de grootheid kerma in lucht (in Gy) en Hp^O) (in Sv) te bepa
len. Deze relatie maakt het mogelijk om de dosismeters in lucht te ijken en vervolgens de meetresul
taten om te rekenen naar het individueel dieptedosisequivaient. 

Het individueel dieptedosisequivaient HP(10) kan ook worden gebruikt bij neutronenstraling. Voor dit 
geval zijn er berekeningen uitgevoerd om het verband tussen neutronenfluentie en dieptedosisequiva
ient te bepalen. 

In de praktijk registreert men de gemeten waarde van HP(10) als de lichaamsdosis en vergelijkt deze 
met de jaardosislimiet voor externe blootstelling van het gehele lichaam (50 mSv dus). Voor radiologi
sche werkers B is dit als meting in de meeste gevallen voldoende. Voor radiologisch werkers A worden 
vaak meerdere dosismeters toegepast voor doeleinden als genoemd in 3.3. 

Uit de gemeten waarden voor de lichaamsdosis kan eventueel besloten worden de betreffende werker 
in te delen in een andere categorie, maar er zij hierbij opgemerkt dat de grondslag van de indeling niet 
de daadwerkelijk gemeten jaardosis is, maar de kans op het overschrijden van de grenzen zoals ge
noemd in tabel 3.2. 

4.2. NIET-HOMOGENE EXTERNE BESTRALING 

Wanneer er sprake is van een ongelijkmatige blootstelling van het lichaim is het meestal voldoende om 
de dosismeter daar te dragen waar de grootste dosis verwacht wordt en de aldus gemeten waarde als 
lichaamsdosis te registreren. Wanneer een groot deel van het lichaam een aanzienlijk lagere dosis ont
vangt, verdient het echter bij A-werkers aanbeveling meer dan één dosismeter te dragen om een betere 
indruk te krijgen van de lichaamsdosis en tevens te kunnen vaststellen of andere limieten dan die voor 
het lichaam niet worden overschreden. Een voorbeeld hiervan is het dragen van een loodschort bij 
blootstelling aan röntgenstraling. De dosismeter wordt dan aan de kraag van schort of jas gedragen 
waarbij men tevens een indruk krijgt van de oogfensdosis. Bij hogere doses wordt een tweede dosisme
ter onder de schort gedragen voor registratie van de lichaamsdosis. De ooglensdosis wordt verder in 
sectie 4.5. besproken. 
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4 3. BLOOTSTELLING VAN DE HUID 

Ondanks de verscholen in diepte van de gevoelige cefien onder de opperhuid en ondanks het feit dat 
de huid voor het grootste deel bedekt is met kleding wordt voor straiingshygiêntsche doeteinden het 
dosisequivalent op 0,07 mm diepte als representatief voor de huiddosis genomen De b^behorende 
grootheid is het individueel oppervtaktedosisequivalent Hs(0,07). Deze grootheid definieert de ICflU 
analoog aan het dieptedosisequivalent als het dosisequivaient op 0.07 mm diepte onder een bepaald 
punt van het lichaam. 

Omdat dt cosislimiet voor de huid een factor 10 hoger is dan die voor het lichaam is de bepaling van 
de huiddosis aHeen van belang bij minder doordringende straüng. zoals zachte röntgen- en bèta-
straling. De meeste persoonsdosismeters zijn uitgerust met een dun stralingsgevoeiig element voorzien 
van een zo dun mogelijk venster. De meting met dit element geeft een zo goed mogelqke indicatie van 
de huiddosis. Er zijn echter vrijwel altijd technische beperkingen aan dit soort meting, waardoor in de 
praktijk een geheel correcte meting van het individueel oppervtaktedosisequivalent (niet altijd) haalbaar 
is 

4.4. BLOOTSTELLING VAN DE OOGLENS 

Als representatief voor het dosisequivalent dat door de ooglens wordt ontvangen wordt het Hp(3) be
schouwd. Dit is het dosisequivaient op 3 mm diepte gemeten in de buurt van het oog. Onder rwimale 
omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat de oogfensdosis aanmerkelijk groter is dan de üchaams- of 
huiddosis Daar bovendien de dosislimiet voorde ooglens 3x groter is dan die voor het lichaam, is het 
dragen van een speciale dosismeter voor het vaststellen van het Hp(3) slechts in uitzonderingsgevallen 
noodzakelijk. Een situatie, waarin het dragen van zon speciale dosismeter aanbevelenswaard is, is hier
boven reeds aangeduid. Bij het dragen van afschermende schorten is het zeer wel mogelijk dat de oog
lens het meest worot betast. In dit geval kan de toepassing van een extra dosismeter nuttig zijn Deze 
dosismeter kan van het normale type zijn (dat wi zeggen dat zowel het Hp(lO) als het Hs(0,07) wordt 
gemeten) maar ook kan een speciale dosismeter gebruikt worden, bijvoorbeeld in de vorm van een 
pleister. 

Ook het werken met sterkere open bètastralers kan de lensdosis limiterend zijn. Bij het dragen van een 
beschermende bril kan meestal volstaan worden me! een meting van de dieptedosis 

4.5. BLOOTSTELLING VAN EXTREMITEITEN 

Voor het bepalen van het dosisequivaient ontvangen door handen, onderarmen, voeten en enkels geldt 
hetzelfde als voor de huid. Een speciale extremiteitendosismeter is dan aan te bevelen als de dosis
waarden meer dan lOx groter kunnen zijn dan die van het gehele lichaam. Wanneer dit het geval is kun
nen speciale dosismeters gedragen aan een vinger of pols toegepast worden. In het overgrote deel van 
de gevallen is het registreren van het individueel oppervtaktedosisequivalent op de romp zoals geme
ten met een lichaamsdosismeter voldoende. 

Een bijzonder geval van blootstelling van de hand kan optreden bij het gebruik van röntgendiffractie-
toestellen. De bundel van een dergelijk instrument is zo nauw dat dosimetric niet praktisch uitvoerbaar 
is. De dosis kan eventueel - na een incident - berekend worden door een schatting te maken van de 
tijdsduur en hat dosistempo ter plaatse van de bundel. Omdat de hand in zo'n geval nooit geheel stil
staat, mag een gemiddelde dosis over 1 cm2 genomen worden. Een dergelijke middelingsprocedure 
mag ook in andere gevallen waarin sprake is van nauwe of smalle bundels (spleetstraling) worden toe
gepast. 

4.6. NEUTRONENSTRAUNG 

Voor het bepalen van de mate van blootstelling aan neutronen is het individueel dieptedosisequivalent 
eveneens toepasbaar. In dit geval is het meten hiervan een ingewikkelde zaak, voornamelijk omdat neu
tronen van zeer uiteenlopende energieën (10'2 tot 108 eV) gemeten moeten worden. In Nederland kan 
men hiervoor gebruik maken van de ECN-dosismeter die neutronendoses meet met behulp van een ge
combineerde albedo/kemspoor neutronen detector (zie Appendix A). 

Bij blootstelling aan neutronen is er geen aanleiding om ogen, handen of de huid speciaal te bewaken. 
Er kan steeds volstaan worden met een enkele lichaamsdosismeter. Gezien het doordringend 
vermogen van neutronen is het ook niet nodig de eppervtaktedosis apart te meten. In alle gevallen kan 
de oppervlaktedosis gelijk gesteld worden aan de dieptedosis. 
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Bij neutronencJosimetrie rest nog steeds enige onzekerheid over de toe te passen kwattetsfector: weJ-
licht wordt deze in de naaste toekomst nog bijgesteld. Om deze reden is het gewenst om de bijdrage 
van de neutronen tot de totale dosis apart te registrereri 



5. Dosismeters 

5.1. DETECTIEMETHODEN 

De in Nederland toegepaste detectiemethoden voor het vaststellen van individuele dosiswaarden zijn: 

_ voor fotonen en elektronen: film en TLD 
- voor neutronen: TLD en kernspoorfolie. 

Zowel de film als de TLD vinden uitgebreid toepassing. De meting met een kernspoordetector wordt al
leen toegepast bij het aantonen van snelle neutronen. 

Hoewel de TLD-dosimetrie een grote opgang maakt dankzij de mogelijkheid tot automatisering, is de 
film nog steeds een waardevol detecttemiddel: er bestaat wereldwijd een uitgebreide ervaring mee en 
de film biedt de mogelijkheid om gedetailleerde dosis- en fouteninformatie te verschaffen. 

5.1.1. Therrnoluminescentiedosimetrie (TLD) 

Het meten van de dosis met behulp van thermoluminescentie-materialen is een goed ontwikkelde tech
niek. Het materiaal is een kristal waaraan enige onzuiverheden zijn toegevoegd, waardoor in het kristal 
zogenaamde elektronenvallen ontstaan. Door de geabsorbeerde ioniserende straling worden elektro
nen vrijgemaakt, die vervolgens in de vallen gevangen worden. Door verhitting (thermo-) kunnen deze 
elektronen weer vrijgemaakt worden onder uitzending van licht (-luminescentie). De hoeveelheid licht is 
een maat voor de door het kristal geabsorbeerde dosis. 

Om het dosisequivalent te vinden, is het in principe voldoende om een stukje min of meer weefselequi
valent TLD-materiaal achter de voorgeschreven dikte (eveneens weefselequivalent) materiaal op te stel
len. De meest gebruikte materialen zijn LiF, IJ2B4O7 en CaSCH Lithiumfluoride en lithiumboraat zijn 
goed weefselequivalent en kunnen direct achter een plastic filter gebruikt worden. Voor calciumsulfaat 
is een additioneel metaalfilter noodzakelijk omdat dit materiaal een overresponsie vertoont bij lagere 
fotonenergieën. 

Voor oe bepaling van het oppervtaktedosisequivalent is een uiterst dun filter (nominaal 7 mg'cm2) nood
zakelijk. Bovendien moet het TLD-kristal eveneens dun zijn (5 mg/cm2) om het Hs(0,07) zo goed moge
lijk te bepalen. Eventueel kan deze vereiste materiaaldikte worden verkregen door het TLD-materiaal te 
mengen met koolstof. Dit verhindert het waarnemen van licht uit de diepere lagen van de TLD waar
door effectief de dikte van de gevoelige laag teruggebracht kan worden tot enkele mg/cm2. 

5.1.2. Filmdosimetrie 

De bepaling van de dosis met behulp van film maakt gebruik van de overbekende zwarting van film
materiaal na bestraling. Het materiaal (AyBr) is niet weefselequivalent en geeft een overresponsie bij la
gere fotonenergie. Filtering met metaal of plastic is daarom steeds noodzakelijk. 

Na ontwikkeling kan de film veel informatie geven, bijvoorbeeld omtrent fotonenergie, eventuele schui
ne instraling, vals licht of radioactieve besmetting van de dosismeter. 

In principe zijn filmdosismeters door hun dunne gevoelige laag goed in staat om het oppervtaktedosis
equivalent te bepalen. Dit doel wordt echter niet geheel bereikt vanwege de noodzak?'"" e lichtdichte 
laag om de film die laagenergetische straling enigermate afschermt. 

5.1.3. Kernspoordetectie 

Een kernspoordetector bestaat uit een waterstofrijke vaste stof in de vorm van een folie of een plaatje. 
Geschikte materialen zijn polycarbonaat en een plasticsoort CR39. Een dergelijke detector kan ge
bruikt worden voor het waarnemen van snelle neutronen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door 
de snelle neutronen teruggestootte protonen, die plaatselijk fouten in het materiaal veroorzaken. Deze 
beschadigingen kunnen zichtbaar gemaakt worden door het plaatje elektrochemlsch te etsen. Op de 
beschadigde plaatsen ontstaan kleine gaatjes die met behulp van een microfichelezer op papier kun
nen worden uitvergroot. Het aantal gaatjes is een maat voor het geregistreerde dosisequivalent. Net als 
bij film en TLD moet het systeem geijkt worden met behulp van bekende stralingsbronnen. 
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5.2. NAUWKEURIGHEID 

De meetresultaten van persoonlijke dosismeters zijn onderworpen aan verschillende bronnen van onze
kerheid. Hiervan zijn te noemen de systematische onzekerheden ten gevolge van hoek- en energie-
afhanketijkheid en de toevallige spreiding in de meetwaarden ais gevolg van variaties in de dosismeters 
onderling. Ook de waarde die toegepast wordt voor het corrigeren voor de achtergronddosis geeft bij 
lagere dosiswaarden aanleiding tot onzekerheid in het meetresultaat. 

De ICRP, de IAEA en de EG [8] geven richtwaarden voor de vereiste nauwkeurigheid of liever de toe
laatbare onnauwkeurigheid van persoonsdosimetrie bij externa bestraling. 

Voor een jaardosisequivalent van de orde van grootte van 10 mSv wordt door ICRP en IAEA een factor 
twee (-50% tot +100%) toelaatbaar geacht, terwijl voor waarden in de buurt van de dosislimiet een fac
tor 1,5 (-33% tot + 50%) wordt genoemd. Deze grenzen gelden voor de combinatie van systematische 
en toevallige foutenbronnen. 

De EG-Richtlijn uit 1975 noemt de volgende eisen. De systematische onzekerheid ten gevolge van 
hoek- en energieafhankelijkheid behoort kleiner te zijn dan 40% van de grootste waarde van de geme
ten dosis of 1/10 van de limiet genomen over de betrokken meetperiode. Dit laatste getal komt voor 
een maandelijkse verwisseling neer op 0,4 mSv met een bijbehorende maximale systematische onze
kerheid van 0,16 mSv. Tenslotte vereist deze richtlijn een spreiding kleiner dan 10% ten gevolge van 
toevallige foutenbronnen, inclusief de onzekerheden bij de ijking van de dosismeters. 

Bovenstaande getallen geven aan dat ruime marges van onzekerheid nog toelaatbaar worden geacht. 
Het zijn echter praktijkwaarden, die niet zonder meer scherper gesteld kunnen worden. Het is met 
name bij de veel voorkomende kleine dosiswaarden van belang enig inzicht te hebben in de vrij grote 
mate van onzekerheid in de opgegeven dosisequivalenten. Bovenop de onnauwkeurigheid van de 
dosismeters zelf komt nog een onzekerheid betreffende de dosis die geregisteerd wordt buiten werktijd 
van de betrokkene. Het verdient aanbeveling de dosismeters dan zodanig te bewaren dat deze alleen 
aan de normale achtergrondstraling zijn blootgesteld. En als dit niet mogelijk is behoort de controleren
de dosimetriedienst hiervan op de hoogte te worden gesteld. Het bewaren van dosismeters in speciale 
afschermingen moet ontraden worden, aangezien dit - na correctie - leidt tot een te lage opgave van de 
beroepsmatige blootstelling. 

Er zij hier nog vermeld dat bovenstaande nauwkeurigheden bij dosimetrie na inwendige besmetting 
geenszins haalbaar zijn. De onzekerheden omtrent de grootte en het tijdstip van inname en de onder
linge verschillen tussen personen maken dat er bij routine dosimetrie veel grotere onzekerheden blijven 
bestaan. 

5.3. AANVULLENDE DOSIMETRIE 

Voor het uitvoeren van eigen (bedrijfs-)dosimetrie is geen erkenning nodig. Het staat elk bedrijf of instel
ling vrij om waar nodig extra dosisinformatie te verwerven naast de registratie door de erkende dosime
triedienst. Djze informatie kan bijvoorbeeld door taak-of controledosimetrie verkregen worden. Van 
een soortgelijk karakter is de speciale ooglens- of extremiteitendosimetrie. 
Dergelijke extra dosisgegevens zijn hoofdzakelijk van belang bij werknemers van categorie A. 

Een veelgebruikte dosismeter voor het schatten van de lichaamsdosis over een korte termijn is de zelf-
afleesbare pendosismeter. Dit instrument bestaat uit een oplaadbare ionisatiekamer voorzien van een 
elektrometerdraad. Deze draad is door middel van een lenssysteem zichtbaar te maken. Voor gebruik 
wordt de meter opgeladen: op nul gezet. De ionisaties veroorzaken een spanningsdaling, die een maat 
is voor de dosis. Deze daling is op een geijkte schaal af te lezen na afloop van de werkzaamheden. Het 
grootste voordeel van dit instrument is de direkte toegang tot de dosisinformatie, desgewenst ook 
tijdens de werkzaamheden. Nadelen zijn de kwetsbaarheid en het feit dat elk elektrisch lek als een do
sis wordt aangegeven. Om deze redenen vragen deze dosismeters een zorgvuldige behandeling, inclu
sief regelmatige lektesten en ijkingen. 

Een modernere uitvoering van een zelfaflezend meetinstrument is de elektronische zakdosismeter. 
Deze dosismeter is voorzien van een energie-gecompenseerde GM-buis, waarvan de pulsen door een 
elektronische schakeling worden geregistreerd. De uitslag is voortdurend af te lezen op een scherm. 
Dit instrument heeft - naast de direkt afleesbare dosis - het voordeel dat er alarmniveaus kunnen wor
den ingesteld zowel op dosis als op dosistempo. Vooral in omgevingen waar met sterk wisselende vel
den rekening moet worden gehouden bewijst de zakdosismeter goede diensten. 
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Andere vormen van aanvuiiende dosimetrie bestaan uit vereenvoudigde TLD-dosismeters in de vorm 
van kegeltjes of pennen. Deze worden als taak- of dagdosismeter veel toegepast. De uitlezing kan dan 
echter pas later geschieden, zodat deze vorm van dosimetrie het meest geschikt is voor de analyse 
van de dosisverdeling in de tijd ten behoeve van de stralingsdeskundtge. Ook voor controle achteraf en 
als ongevalsdosismeter voor niet A- of B-werkers en voor bezoekers kan het gebruik van dergelijke 
meetinstrumenten nuttig zijn. 

,(* 
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6. Dosimetrie bij inwendige besmetting 

6.1. ALGEMEEN 

De persoonsdosimetrie bij inwendige besmetting verschilt op enkele onderdelen wezenlijk van die bij 
externe blootstelling aan ioniserende straling. Meting aan de mens speelt bij de dosimetrie van externe 
straling een belangrijke rol. terwijl een soortgelijke meting bij interne contamir itie slechts als eindcon
trole op het juist functioneren van de genomen beschermingsmaatregelen g t Jen kan worden. Is een 
zekere mate van blootstelling aan externe straling meestal niet geheel te vermijden, dan kan daartegen
over gesteld worden dat inname van radioactieve stoffen door effectieve maatregelen vrijwel geheel ver
hinderd kan worden. De controle op inwendige besmetting heeft dan ook meer een bewakend 
karakter. Zo is het goed mogelijk door het verbieden van eten of drinken in een ruimte waar met open 
radioactieve stoffen gewerkt wordt de ingestie (inslikken) van deze stoffen geheel te vermijden. In 
mindere mate geldt deze opmerking ook voor het tegengaan van inhalatie van radioactieve stoffen. 
Beperking van de hoeveelheid open activiteit, insluiting, ventilatie en eventueel persoonlijke adem-
bescherming maken het mogelijk ook de inhalatie tot een minimum terug te brengen. Meting aan de 
blootgestelde werknemer na afloop van een bewerking met open radioactieve stof heeft zodoende 
meer het karakter van controle op de integriteit van bovenstaande maatregelen dan van het vaststellen 
van de daadwerkelijk ontvangen dosisequivalenten. 

Dat neemt niet weg dat er in allerlei situaties wel degelijk een schatting van de inname en daarmee het 
volgdosisequivalent vereist is. Dit zal met name het geval zijn bij het vinden van een positieve uitslag 
van een controlemeting en bij het constateren van een luchtbesmetting. 

In de praktijk is het instellen van een individueel bewakingsprogramma voor de controle op inwendige 
besmetting zelden nodig. Voor personen die in categorie A zijn ingedeeld voornamelijk op grond van 
het risico op inwendige besmetting kan een dergelijke bewaking zin hebben. Hierbij kan worden ge
dacht aan de omgang met of de produktie van grote hoeveelheden (1000 AU/jaar) verspreidbare radio
actieve stoffen. 

Gezien de inspanning die een individueel bewakingsprogramma met zich mee brengt, valt te overwe
gen om een groepsgewijze controle uit te voeren. Hierbij wordt periodiek een of meer personen uit een
zelfde werkeenheid gecontroleerd en de resultaten worden vervolgens representatief geacht voor de 
hele groep. 

In alle gevallen is er sprake van een grote onnauwkeurigheid van de bepaling van het effectief volg
dosisequivalent. Dit is niet alleen het gevolg van de onzekerheid in grootte en tijdstip van inname, maar 
ook in het metabole gedrag van de radioactieve stof bij de betrokken persoon. 

In bijzondere gevallen kan het individuele volgdosisequivalent bepaald worden met een persoonlijke 
luchtmonitor (personal air sampler). Hierbij draagt de radiologisch werker een batterijgevoed pompje, 
dat met een relatief klein debiet (2 l/min) via een filter aan de kraag lucht aanzuigt. Meting van de activi
teit op dit filter geeft informatie omtrent de concentratie van aerosoigebonden radionuclkJen in de 
ademzone van de werker. Deze informatie kan op eenvoudige wijze worden omgerekend naar inname 
en effectief volgdosisequivalent. 

6.2. ROUTINE BEWAKINGSPROGRAMMA'S 
Bij de controle op de inhalatie van radioactieve stoffen staat de bemonstering van de werkomgeving 
voorop. Hierbij is een luchtbesmettingsmonitor een waardevol instrument. Ook kan door gebruik van 
een opperviaktebesmettingsmonitor en het nemen van smeerproeven een indruk worden verkregen 
over de mate van verspreiding van radioactieve stoffen in de werkomgeving. 

6.2.1. Bewaking op gammastralende radlonucliden 

De controle op gammastralende radlonucliden is het meest eenvoudig door te voeren. Er is een relatie 
af te leiden tussen drie parameters, te weten 

- de gevoeligheid van het meetinstrument 
- de frequentie van de controle 
- de ongemerkt geïnhaleerde hoeveelheid radioactieve stof, en daarmee het minimaal te detecteren 

volgdosisequivalent. 
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Meetinstrumenten zijn in dit geval: totale lichaams-, .omp-, schWdkiier- en longteller en gamma-gevoeli
ge portaal monitors. 

Omdat de AU's van gammastralende radionucliden in de orde van enkele MBq liggen is een frequente 
controle (bijvoorbeeld dagelijks) met een relatief ongevoelig instrument meestal voldoende om een 
volgdosisequivalent op^Sv-nrveau te kunnen vaststellen. Hierbij kunnen ook apparaten die in feite be
doeld zijn om het ongemerkt meenemen van radioactieve stoffen te verhinderen, toegepast worden. Dit 
geldt in het bijzonder voor zogenoemde portaalmonitors. 

De mate waarin een soortgelijke eindcontrole effectief is wordt bepaald door de functie G(T), zoals aan
gegeven in [9]. Dit is een grootheid die van de slechtst denkbare situatie uitgaat: na elke controle wordt 
aangenomen dat er onmiddellijk een inhalatie plaatsvindt van een zodanige grootte dat deze bij de vol
gende periodieke controle net niet aangetoond kan worden. De functie G(T), waarin T het tijdsinterval 
tussen twee controles voorstelt, is afhankelijk van het nuclide en van de longzuiveringsklasse. In Appen
dix B wordt voor elk nuclide aangegeven wat de waarde is van G(T) voor verschillende praktische tijds
intervallen T. 

6.2.2. Bewaking op bètastralende radionucliden 

Radionucliden die uitsluitend bètastraling uitzenden zijn alleen via analyse van de urine redelijk aan
toonbaar bij de mens. Het bewakingsprogramma behoort dan ook te bestaan uit een regelmatige con
trole van de uitgescheiden urine. Voor de keuze van een praktisch tijdsinterval tussen twee controles 
en het bijbehorende minimaal detecteerbare jaarvolgdosisequivalent kan de functie G'(T) worden ge
bruikt. Deze functie wordt op analoge wijze afgeleid als die bij gammastralers van toepassing is. In 
Appendix B wordt voor deze bètastralers de functie G'(T) aangegeven voor elk van de beschouwde 
radionucliden. Bij elk van deze nuciiden wordt een voorbeeld gegeven van de toepassing van de ge
noemde functie G'(T). Opgemerkt kan worden dat de onzekerheid omtrent de uitschekJingsconcen-
traties groter is dan die bij de directe meting van de hoeveelheid radioactieve stof in de mens. 

6.2.3. Bewaking op alfastralende radionucliden 

De controle aan de mens op alfastralers is wellicht het moeilijkste onderwerp bij de bewaking op de in
name van radioactieve stoffen in de mens. Bij vele radionucliden die voornamelijk alfastraling uitzenden 
is de radiotoxiciteit zo groot dat zelfs een inname van 1 AU met de meest gevoelige technieken niet 
aantoonbaar is. In dit geval ligt de klemtoon nog meer dan in bovenstaande gevallen op de adequate 
bewaking van de omgeving. Naast goede stralingshygiënische maatregelen behoort luchtstofbewaking 
met vaste of persoonlijke luchtstofmonitoren overwogen te worden. 

Als uiteindelijk bewijs dat er geen grenzen overschreden zijn kan de analyse van urine op mBq per liter 
niveau nuttig zijn. Bij incidenten is de controle van de faeces een te overwegen mogelijkheid. Urineana-
lyse kan in Nederland volgens de meest gevoelige technieken uitgevoerd worden (b.v. bij ECN). 

Bij sommige slecht oplosbare alfastralers is een faecesanalyse zinvol. Deze techniek wordt echter in 
Nederland niet routinematig uitgevoerd, wel bij het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (België). 
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7. Huid- en wondbesmetting 

Bij besmetting van de huid met radionudiden kunnen relatief grote dosisequivalenten optreden. In 
Appendix B wordt voor elk van de beschouwde radionudiden een dosisconversiefactor opgegeven 
waarmee een redelijke benadering kan worden gemaakt voor het dosisequ'.valenttempo ontvangen 
door de stralingsgevoelige cellen in de huid. Oeze worden, net zoals bij externe bestraling, geacht op 
0,07 mm diepte onder Ket huidoppervlak te liggen. Voor puntvormige huidbesmettingen mag een zeke
re middetlingsprocedure worden toegepast, die vergelijkbaar is met hetgeen bij nauwe bundels of 
spleetstraling gebruikelijk is. Een minimum oppervlak van 1 cm2 is voor de dosisberekening toepasse
lijk. De getallen worden opgegeven als mSv/dag per Bq/cm2. Het radioactieve verval is hierbij niet in re
kening gebracht. 
Enkele stoffe.\, zoats waterstof en jodium, zijn in staat om door de intacte huid het lichaam binnen te 
dringen. Een huidbesmetting kan zodoende aanleiding geven tot een inwendige besmetting. 

Ook bij besmetting van een wond kunnen radionudiden de bloedbaan bereiken en zodoende een in
wendige besmetting veroorzaken. Om een schatting te kunnen maken van de ernst van een dergelijk 
voorval is het nuttig om een omrekeningsfactor te kennen die het effectief volgdosisequivalent aangeeft 
voor een wondbesmetting van 1 Bq. Deze conversiefactoren zijn eveneens in Appendix B opgenomen. 
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8. Ongevalsdosimetrie 

8.1. EXTERNE BESTRAUNG 

' de publicatie "Ongevallen en incidenten" wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoek-, actie- en 
nood niveaus [11]. Deze zijn allen gerelateerd aan de ontvangen dosis en wel als volgt: 

- onderzoekniveau: alle onverwacht hogere dosiswaarden 
- actieniveau: dosis groter dan de jaardosislimiet 
- noodniveau: dosis groter dan 10x de jaardosislimiet. 

Het is voor deze indeling derhalve altijd van belang de dosis te kennen. Als er tijdens het incident een 
dosismeter is gedragen dan is een eerste waarde meestal op korte termijn beschikbaar te krijgen. Aan 
de hand van deze uitslag kan tot verschillende acties worden besloten. Bij overschrijding van het onder
zoekniveau kan deze actie beperkt blijven tot het kritisch nagaan van de werkmethoden. Bij overschrij
ding van het actieniveau moet de Arbeidsinspectie en de erkende stralingsarts worden gewaarschuwd 
en de werkzaamheden moeten worden gestopt tot de oorzaak van de overschrijding is weggenomen. 
Verdere metingen worden uitgevoerd in overleg met de Arbeidsinspectie. 

Indien tijdens het ongeval geen persoonsdosismeter gedragen is en er is voldoende aanwijzing vt, JT 
een overbestraling dan kan eventueel pen chromosoomtelling uitgevoerd worden. De gevoeligheid van 
deze dosismeetmethode ligt in de orde van 0,1 Gy na een min of meer homogene blootstelling aan foto
nen. 

Bij overschrijding van het noodniveau is in vele gevallen een reconstructie van het incident een waarde
volle bron van informatie. Vooral als er sprake is van een sterk inhomogene bestraling zoals bijvoor
beeld bij gecoHimeerde stralingsbundels. 

Bij een ongeval, waarbij een overbestraling met neutronen vermoed wordt, is het bepalen van de 
activeringsprodukten bij de betrokken persoon te overwegen. 

8.2. INWENDIGE BESMETTING 

Evenals bij incidenten met externe bestraling kan er een indeling gemaakt wordt onderzoek-, actie-
en noodniveaus. Deze zijn in publicatie [11] op soortgelijke wijze gedefinieerd als • ..erboven aangege
ven met dien verstande dat hier de inname van meer dan 1x en 10x de AU als criterium geldt. 

Bij incidenten waarbij er sprake is van een onverwachte luchtbesmetting volgt een onderzoek naar de 
oorzaak van de besmetting. Een dergelijk onderzoek zal over het algemeen geïnitieerd worden door 
een overschrijding van een alarm van een luchtstofmonitor. 

Een eerste indicatie van de ernst van een dergelijk incident voor de betrokken persoon kan verkregen 
worden door de meting aan neusuitstrijksel. De orde van grootte van de inname kan dan geschat wor
den op lOx de daarin gemeten hoeveelheid. 

Incidenten waarbij sprake kan zijn van een inname van meer dan 1 AU vergen speciale aandacht. 
Door een regelmatige nacontrole op lichaamsbelasting (met totale lichaamsteller of via uitscheidings-
analyse) is het mogelijk meer aan de weet te komen over het biologisch gedrag van het radionuclide bij 
de betrokken persoon. Deze informatie kan leiden tot een meer gedetailleerde kennis omtrent het daad
werkelijke dosisequrvalent voor de verschillende organen en weefsels. Ook kan een onderzoek plaats
vinden naar de deeltjesgrootteverdeling van de ingeademde stof. 

Melding van een dergelijk incident aan de Arbeidsinspectie is noodzakelijk en tevens is een medisch on
derzoek van de betrokkene door een stralingsarts van belang. 

Bij overschrijding van het noodniveau (inname van meer dan 10 AU) komen dezelfde maatregelen als 
hierboven vermeld in aanmerking om uitgevoerd te worden. 

Er bestaat een beperkt aantal middelen om de dosis na een inwendige besmetting te verminderen. Na 
een ingestie-ongeval zijn braak- of laxeermiddelen toepasbaar. Na inhalatie kan soms de ooname van 
de stof in het bloed verhinderd worden door een absorptieremmer. In andere gevallen ka., ^e uitschei
ding juist gestimuleerd worden door de betreffende stof in oplossing te brengen. 
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in Appendix B wordt voor de beschouwde radionuciiden aangegeven welk middel eventuee! over
wogen kan worden om een dosisbeperking te bewerkstelligen. Opgemerkt kan worden dat de toepas
sing van zo'n middel in de praktijk zelden nodig zal zijn. 
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9. Verslaglegging 

9.1. VERPLICHTE DOSISREGISTRATtE 

De geregistreerde dosisequivalenten zijn van belang voor: 
de betrokkene, de vergunninghouder, de stralingsarts en de overheid. 

De betrokkene heeft het recht zijn persoonlijke dosisregister in te zien. Op deze wijze kan de radiolo
gisch werker zich op de hoogte houden van de dosis en voorstellen doen voor een mogelijke verbete
ring van de werksituatie. De Kernenergiewet geeft bewust de werker een eigen verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de stralingsveiligheid. 

De vergunninghouder heeft de eindverantwoordelijkheid voor de stralingsveiligheid in het bedrijf dus 
ook voor dosismeting en registratie. Hij kan deze taak overdragen aan e»n of meer stralingsdeskundi
gen die hem daarbij terzijde staan. 

De stralingsarts heeft de geregistreerde individuele dosiswaarden nodig bij de verplichte periodieke 
keuringen danwei bij de uitkeuring Aangezien het medisch dossier over een periode van 30 jaar na 
beëindiging van de werkzaamheden bewaard moet worden is registratie van individuele doses in dit 
dossier het meest aangewezen. In de meeste gevallen kan hiervoor volstaan worden met het jaardosis-
equivalent, inclusief de eventuele effectieve volgdosisequivalenten ten gevolge van inname van radioac
tieve stoffen. 

De organisatie van de dosismetingen dient daarom zodanig te zijn dat alle belanghebbenden op tijd 
van de meest recente waarden op de hoogte zijn. 

De overheid heeft behoefte aan een overzicht van de resultaten van alle wettelijk verplichte dosis-
metingen. Voor dit doel dient het Nationaal Dosis Registratie- en Informatie Systeem (NDRIS). Alle gere
gistreerde dosisequivalenten zoals vastgesteld door de erkende dosimetriediensten worden in dit 
systeem vastgelegd en bewaard. Met de invoering van dit systeem blijft de verplichting tot het bewaren 
van de individuele dosiswaarden over bovengenoemde periode van 30 jaar bestaan. Het systeem 
maakt het mogelijk om de totale dosis van werkers bij te houden, ook als deze van werkgever veran
deren. 

Hoewel de internationale aanbevelingen een grens van 1/10 van de jaardosislimiet aangeven voor regis
tratie worden in Nederland in de praktijk alle gemeten dosiswaarden gemeld en doorgegeven. Deze 
praktijk veronderstelt een voldoende kennis bij de betrokkenen om ook lage doses op hun waarde te 
kunnen schatten. Hoewel dit niet altijd het geval is, weegt dit nadeel niet op tegen het bewust weglaten 
van doses beneden een bepaalde grens. 

Sommige dosismetersystemen hebben een technisch bepaalde ondergrens voordosisdetectie. In der
gelijke gevallen worden doses onder de detectiegrens niet gebruikt bij het bepalen van de jaardosis. 
De dosis wordt zodoende als nul geïnterpreteerd. Hetzelfde vindt feitelijk plaats als een dosismeter ver
loren of onuitleesbaar is. Indien een dosismeter verloren is of onbruikbaar is geworden, kan alsnog ge
tracht worden een zo goed mogelijke schatting te maken van de ontvangen dosis, indien mogelijk. 
Wanneer een schatting is gemaakt om de dosis vast te stellen dan dient dit in de dosisregistratie te wor
den vermeid. De door de dosimetrtedienst gemeten dosis en de geschatte dosis moeten separaat wor
den geadministreerd. 

Bij de registratie van volgdosisequivalenten ten gevolge van inname van radioactieve stoffen verdient 
het aanbeveling ook de primaire meetwaarden in het register aan te geven. Dit betreft bijvoorbeeld de 
gemeten lichaambelasting of de concentratie in de urine. Dit is nodig om eventueel later de gebeurtenis 
te kunnen reconstrueren voor het geval er betere berekeningswijzen ter beschikking komen. 

9.2. OVERIGE REGISTRATIE 

Het is gebruikelijk dat de uitslagen van aanvullende dosimetric betreffende extremiteiten-, huid-, oog-
iensdoses en van bewakingsprogramma's voor inwendige besmetting door de stralingsdeskundige 
worden bijgehouden. Deze gegevens worden wanneer daarvoor aanleiding is of behoefte bestaat aan 
de stralingsarts verstrekt bijvoorbeeld ten behoeve van de periodieke keuring. Het medisch dossier zal 
over het algemeen alleen de jaardoses bevatten, waar nodig aangevuld met de benodigde informatie in 
geval van een incident of ongeval. 
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Append..: A. Erkende dosimetriediensten 

In Nederland zijn ongeveer een half dozijn diensten erkend voor het verrichten van persoonsdosimetrie 
bij externe bestraling. De meeste van deze diensten mogen deze werkzaamheden alleen uitvoeren voor 
de eigen werknemers. Een tweetal instellingen zijn aangewezen voor het uitvoeren van wettellijk ver
plichte persoonsdosimetrie ten behoeve van derben: de Radiologische Dienst TNO (Postbus 9034 6800 
ES Arnhem) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN. Postbus 1.1755 2G Petten). 
De Radiologische Dienst TNO te Arnhem is verreweg de grootste van deze twee diensten. Voor alle 
veel voorkomende dosimetrie is deze dienst de aangewezen instelling, met name voor wat betreft rönt-
gen- en gammadosimetrie. 
De dosimetriedienst van ECN is aangewezen voor speciale meetmethodes, met name voor neutronen
en bètadoses en hiermee gemengde gammadoses. 

De RD/TNO maakt gebruik van TLD-dosismeters in de vorm van een rond doosje, waarin een of meer 
üF-kristaflen zijn gevat. Een schets van deze dosismeter is in figuur 1 aangegeven. Deze dosismeter is 
in staat zowel het oppervlakte als het dieptedosisequivalent te bepalen met een gevoeligheid van 0,01 
mSv. 
De TNO-fümbadge is ook nog in gebruik, maar wordt momenteel geleidelijk vervangen door bovenge
noemde TLD-dosismeter. 

Een schets van de neutronen/bèta/gamma-dosismeter van ECN is aangegeven in figuur 2. Door de 
meetwaarde van vier TLD-elementen te bewerken is het mogelijk met dit instrument drie grootheden te 
meten, te weten: het dieptedosisequivalent ten gevolge van neutronen- en fotonenstraling en het opper-
viaktedosisequivalent ten gevolge van bètastraling. De gevoeligheid voor neutronen is afhankelijk van 
het type neutronenbron en varieert van 0,01 mSv voor reactomeutronen tot 0.4 mSv voor snelle neutro
nen. 

•ÜCX3 TLD badge 

340 mg cm- plasje V.\i-y m M 
meta* hue's 
TL a e : « ! c n 
aeiecior ftouflers 

03*rv vensier 
icJentrficalre nummer 
voorplan 

CyCljSndioaiar 

lussen piaat 

mtttm due's 

acnierpiaa' 

oevesiiginjspuat ^itfciirVtfi 

Figuur 1 
TNO-TLD-dosis/neter 

Figuur 2 
ECN-TLD-dosismeter 
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Appendix B. 
Stralingshygiënische gegevens van radionucliden 

Van elk radionuclide wordt gegeven (indien van toepassing): 

- De halveringstijd. 
- De belangrijkste desintegratieprodukten en hun energie. 
- De bronconstante (dosistempo in lucht en exposietempo). 
- Het metabote gedrag na opname in de lichaamsvloeistoffen. 
- De lichaamsbelasting na een enkelvoudige inname. 
- De lichaamsbelasting bij continue blootstelling. 
- Gegevens voor het instellen van een bewakingsprogramma. 
- Een aanbeveling voor een bewakingsprogramma. 
- Het dosisequivalenttempo bij huidbesmetting. 
- Het effectief volgdosisequivalent bij wondbesmetting. 
- Mogelijke therapie bij inwendige besmetting. 

Het metabole gedrag is overgenomen uit ICRP-30 [14] en betreft derhalve een gemiddeld gedrag, 
soms conservatief gekozen om onderschatting van de dosisconsequenties te voorkomen. Het gedrag 
is veelal afhankelijk van het soort chemische verbinding evenals de longzuiveringsklasse en de fractie 
die vanuit het maagdarmkanaal in de lichaamsvloeistoffen wordt opgenomen. Deze gegevens worden 
in verkorte vorm vermeid. Voor de betekenis van de genoemde parameters zij verwezen naar ICRP-30. 

De üchaamsbelasting na een enkelvoudige inname, uitgedrukt als fractie van de inname in het lichaam 
als functie van de tijd, kan gebruikt worden na een incident. Hierbij is het nodig het tijdstip van de inna
me te kennen. De berekening van het vofgdosisequrvalertt is dan relatief eenvoudig uit te voeren door 
uit de gemeten lichaamsbelasting de grootte van de oorspronkelijke inname te berekenen en deze te 
vermenigvuldigen met het effectief volgdosisequivalent per eenheid inname in Bq. Evenzo is het moge
lijk het effectief dosisequivalenttempo bij continue blootstelling uit de gepresenteerde gegevens te bere
kenen. 

Bij een eventuele wondbesmetting kan een snelle schatting van de ernst van de besmetting gemaakt 
worden door de gegeven conversiefactor (volgdosisequivalent in Sv per Bq in de wond) toe te passen. 
Deze conversiefactor [12] is berekend met de veronderstelling dat de gehele activiteit uit de wond in 
het bloed wordt opgenomen. 

De informatie omtrent het instellen van een bewakingsprogramma wordt gegeven in de vorm van de 
functie G(T) of G'(T), waaruit de maximaal onopgemerkte jaarlijkse inname lo kan worden bepaald [13]. 
De formule luidt: 

lo=365AtfG(T) Of lo=365C/G'fT) 

waarin Ao = detectie- of waarschuwingslimiet in Bq 
C = urineconcentratie in Bq/liter 
G(T) = getabelleerde functie in dagen of dagen/liter. 

Een aanbeveling voor een bewakingsprogramma wordt voor elk nuclide gegeven. Let wel: de genoem
de procedure gaat alleen op als bij elke controle de uitslag negatief is, dat wfl zeggen lager dan de de-
tectielimiet of het gekozen waarschuwingsniveau. Is de uitslag groter dan treedt de eerdergenoemde 
procedure bij enkelvoudige inname in werking. Bij de berekening van de waarden wordt rekening ge
houden met het feit dat er eerdere onopgemerkte in-amen geweest kunnen zijn. 

In ICRP-54 wordt een iets andere procedure aanbevolen voor de bewaking op inwendige besmetting. 
De periode wordt zodanig gekozen dat in geval van een overschrijding van een waarschuwingsniveau 
(Recording Level) het volgdosisequivalent lot op een factor 3 nauwkeurig kan worden bepaald. De on
zekerheid is het gevolg van het onbekende innamepatroon tussen twee metingen in. Het onderzoek-
nfveau ligt dezelfde factor drie boven het waarschuwingsniveau. In ICRP-54 wordt geen rekening 
gehouden met inhalatie in voorgaande periodes. 
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De hier gevolgde procedure sluit meer aan op de praktijk. Deze houdt tn dat er bij een routine bewa
king op radionucliden in het lichaam vrjwel nooit een meetbare waarde wordt gevonden. Het belangrij
ke getal is in dit geval de gevoeligheid, dat wi zeggen grootste waarde van het volgdosisequivalent dat 
net niet meer waargenomen kan worden. 

Voor vele radionucliden is de gevoeligheid ruim voldoende om kleine fracties van de AU te kunnen aan
tonen. Een controle zoals hier wordt aanbevolen mag echter noot in de plaats komen van een goede 
bewaking van de werkomgeving. Het eerste doel van een dergelijk routine meetprogramma is het con
troleren van de goede werking van beschermende maatregelen zoals insluiting en ventlatie. 
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H-3 (water) 
Halveringstijd: 12,3 jaar 
Desintegratfeprodufct: 6 Enm= 18 keV E9M= 6 keV 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel A T(d) 
Zacht weefsel 1,0 10 

Inhalatie 
Verbinding Ingestte Damp 
Oxide (water) F, = 1,0 1,0 
URINECONCENTRAT1E IN Bq/I PER Bq INNAME: 

Tijd Ingestie Inhalatie 
(d) F, = 1,0 Damp 

0,25 2.37E-2 2.37E-2 
0.50 2.35E-2 2.35E-2 
1 2.28E-2 2.28E-2 
2 2.13E-2 2.13E-2 
3 2.00E-2 2.00E-2 
4 1.85E-2 1.85E-2 
5 1.73E-2 1.73E-2 
7 1.50E-2 1.50E-2 
14 9.26E-3 9.26E-3 
20 6,09E-3 6.09E-3 
30 3.05E-3 3.05E-3 
60 3.79E-4 3.79E-4 
90 4.71E-5 4,71 E-5 
120 5.86E-6 5.86E-6 

Effectief volgdosisequivalent per eenheid inname (Sv/Bq): 
1.70E-11 1.70E-11 

CONTINUE BLO0TSTELUNG: 
Evenwichtsllchaamsbelasting (Bq In lichaam per Bq/dag inname): 

1.40E+1 1.40E+1 
Effectief doslsequivalenttempo (Sv/jasr per Bq in lichaam): 

4.43E-10 4.43E-10 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET URINEANALYSE: 
Periode (T) G'(T) Aanbeveling: 

(d) (d/0 

7 0,20 Bij een maandelijkse controle en een detectiegrens C van 100 Bo/I 
14 0,13 geldt: l0=365C/G'(T)- 5E5 Bq, dus maximum onopgemerkt 
30 0,07 volgdosisequivafent HE= 8,8 /iSv/jaar. 
60 0,016 
90 0,003 

Therapie: door veel drinken kan de excretie versneld worden. 
Huidbesmetting: geen dosis. Bij besmetting van de huid met tritium moet rekening 

gehouden worden met diffusie door de huid hetgeen in een 
inwendige besmetting resulteert. 

Wondbesmetting: HE = 1.7É-11 Sv/Bq. 
Diversen: Bij een luchtbesmetting met getritieerd water is 2/3 van de inname 

afkomstig van inhalatie en 1/3 van diffusie door de huid. 
Voor andere verbindingen dan water is er in vele gevallen een 
snellere uitscheiding en dus een lager volgdosisequivalent. 
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Na-22 
Hatveringstiid: 
Deslntegratieprodukten: 

Bronconstante: 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel 
Bot 

Rest 

Chemische verbinding 
Alle verbindingen 

950 d 
B+ 
foton 
foton 

E^. = 0.5; 
E, = 511 keV 
E,= 1275 keV 

1.8 MeV 
180% 
100% 

0.28 pGy m» MBq1 h ' = 1.192 R m2 Ci' h' 

Fractie 

0.3 

0.7 

Ingestie 
F, = 1.00 

A 
0.99 
0,01 
1,00 
Inhalatie 
D 
1,00 

T(d) 
10 
500 
10 

UCHAAMSBELASTING NA ENKELVOUDIGE INNAME (Bq PER Bq INNAME): 
Tf|d(d) 

0,25 
0,50 
1 
2 
3 
5 
7 
10 
30 
60 
90 
180 
365 
730 
1050 

9.96E-1 
9.86E1 
9.57E-1 
8.94E-1 
8.34E-1 
7.25E-1 
6,31 E-1 
3.88E-1 
1.28E-1 
1.80E-2 
4.36E-3 
2.05E-3 
1.39E-3 
6,41 E-* 
3.25E-4 

6.28E-1 
6.23E-1 
6.09E-1 
5.74E-1 
5.37E-1 
4.67E-1 
4.06E-1 
2.50E-1 
8.25E-2 
1.15E-2 
2.77E-3 
1.29E-3 
8.73E-4 
4.03E-4 
2.05E^ 

Effectief volgdosisequivalent per Bq inname (Sv/Bq): 
2.50E-9 2.50E-9 

CONTINUE BLOOTSTELLING: 
Evenwkhtslichaamsbelasting (Bq per Bq/dag Inname): 

1.60E+1 1.00E+1 
Effectief dosisequivalenttempo (Sv/jaar per Bq): 

5.70E-8 9.13E-8 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET TOTALE UCHAAMS- OF ROMPTELUNG: 
Periode (T) G(T) Aanbeveling: 

(d) (d) 

1 7,0 
7 1.0 
14 0.4 
30 0.1 
60 0,02 
90 0,004 

Therapie: 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting : 

Bij een wekelijkse meting met een limiet van 2 kBq 
geldt lc=365x2E3/1=7E5 Bq. 
Dus Hg < 1,8 mSv/jaar. 

Na ingestie: braak- of laxeermiddel. 
Na inhalatie: geen. 
H(0,07) = 4.66E-2 mSv/d per Bq/cm*. 
H6 = 2,lE-9Sv/Bq. 
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Na-24 
Halveringstijd: 15,0 h 
Straling: B- E*m= 1.4 Mev 

1 E,= 1369 keV 100% 
f E,= 2754 keV 100% 

Bronconstante: 0,43 fiGy m2 MBq"1 tv' - 1,83 R m* Cf1 h' 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel Fractie A T(d) 
Bot 0,3 0,99 10 

0,01 500 
Rest 0,7 1,00 10 

Inhalatie 
Chemische verbinding ingestle D 
Alle verbindingen F,= 1,00 1,00 
UCHAAMSBELASTINQ NA ENKELVOUDIGE INNAME (Bq PER Bq II 

Tl|d(d) 

0,25 7.55E-1 4.76E-1 
0,50 5.67E-1 3.58E-1 
1 3.16E-1 2,01 E-1 
2 9.75E-2 6t25E-2 
3 3.00E-2 1.93E-2 
4 9,24E-3 5.95E-3 
5 2,64E-3 1.83E-3 
6 8.76E-4 5.64E-4 
7 2.70E-4 1.74E-» 
10 7.87E-6 5.07E-6 
14 7.07E-8 4.56E-8 
20 6.04E-11 3.89E-11 

Effectief volgdosisequivalent per Bq inname (Sv/Bq): 
3.90E-10 2.60E-10 

CONTINUE BLOOTSTELUNG: 
Evenwlchtslichaamsbelasting (Bq per Bq/dag inname): 

9.00E-1 5,00E-1 
Effectief dosisequlvalenttempo (Sv/Jaar per Bq): 

1.58E-7 1.90E-7 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET ROMPTELLER OF PORTAALMONITOR: 
Periode (T) G(T) Aanbeveling: 

(al (d) 

1 
2 
7 
14 

2,9 
0,14 
1.2E-3 
6.4E-7 

Bij een dagelijkse controle met een limiet van 20 kBq 
geldt l0 - 365x20E3/2,9 = 2.5E6 Bq. 
Dus HE < 0,7 mSv/jaar. 

Therapie: 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting: 

Bij ingestie: braak- of laxeermiddel. 
Bij inhalatie: geen. 
H(0,07) » 5.5E-2 mSv/d per Bq/cm2. 
HE - 3.0E-10 Sv/Bq. 
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P-32 
Halveringstijd: 14,3 d 
Desintegratieprodukt: B" E ^ = 1,7 MeV 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel Fractie A T(d) 
Extracel. vloeistof 0,15 1 2 
Zacht weefsel 0,40 1 19 
Bot 0,30 1 

Inhalatie 
oneindig 

Chemische verbinding Ingestie D W 
Zn,Sn,Hg,Fe,Bi,La fosfaat F, = 0,8 0,8 
Overige verbindingen F, = 0,8 0,8 
UITSCHEIDING IN URINE • (FRACTIE VAN INNAME PER DAG): 

Tijd(d) 

1 1.3E-1 8.5E-2 3.3E-2 
2 5.9E-2 3.7E-2 3.0E-2 
3 4.3E-2 2,7E-2 1.9E-2 
4 2.5E-2 1.6E-2 1.2E-2 
5 1.9E-2 1.2E-2 8.9E-3 
7 1.1 E-2 7.1 E-3 5.5E-3 

Effectief volgdosisequivaient per eenheid inname (Sv/Bq): 
2,1 E-9 1.5E-9 3.6E-9 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET URINEANALVSE: 
Periode(T) G'(T) (d/l) Aanbeveling: 

(d) D W 

7 
14 
30 
60 

8E-2 
4E-2 
2E-2 
2E-3 

6E-2 
4E-2 
2E-2 
4E-3 

Een maandelijkse controie met \ = 5 Bq/dag geeft 
!0 = 1E5 Bq/jaar en dus HE < 0,4 mSv/jaar. 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting: 

H(0,07) = 5.7E-2 mSv/d per Bq/cm2. 
HE = 1.8E-9 Sv/Bq. 
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Cr-51 
Halveringstijd: 
Straling: 
Bronconstante: 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel 
Bot 
Rest 

Chemische verbinding 
driewaardig Cr F, = 
(hydr)oxide F, = 
hakxjenide.nitraat F, = 
overige F, = 

27.7 d 
f E, = 320 keV 10% 
0.0042 /iGy m2 MBq1 rï' = 0.018 R m2 Ci ' h \ 

Fractie 
0,05 
0.65 

Ingestie 
0.01 
0.1 
0.1 
0.1 

A 
1.0 
0,62 
0.38 
Inhalatie 
D 

0.1 

T(d) 
1000 
6 
80 

W 

0.1 
0.1 

LICHAAMSBELASTING NA ENKELVOUDIGE INNAME (FRACTIE VAN INNAME): 
Tijd Ingestie 
(d) F, = 0,1 0,01 

0,25 9.79E-1 9.82E-1 6,01 E-1 6.19E-1 6.25E-1 
0.5 9,11 E-1 9.17E-1 5.66E-1 6.06E-1 6.14E-1 
1 7.00E-1 7.00E-1 4.90E-1 5.57E-1 5.63E-1 
2 3,41 E-1 3.15E-1 3.74E-1 4.18E-1 4.08E-1 
3 1.65E-1 1.26E-1 3.07E-1 3.08E-1 2.88E-1 
5 6.23E-2 2.11E-2 2,41 E-1 2.06E-1 1.83E-1 
7 4.26E-2 6.19E-3 2.03E-1 1.70E-1 1.53E-1 
14 2.53E-2 2.53E-3 1.25E-1 1,21 E-1 1.18E-1 
30 1.20E-3 1.20E-3 5.33E-2 6.57E-2 7.52E-2 
60 4.38E-3 4.38E-4 2.15E-2 2.26E-2 3.39E-2 
90 1.70E-3 1.70E-4 8.33E-3 7.93E-3 1.54E-2 
180 1.07E-4 1.07E-5 5.25E-4 3.74E-4 1.45E-3 
365 5.33E-7 5.33E-8 2.62E-6 1.19E-6 1.16E-5 

7.1E-11 

7,3 

3.6E-9 

Effectief volgdosisequivalent per Bq inname (Sv/Bq) 
3.6E-11 3.5E-11 2.9E-11 5.7E-11 

CONTINUE BLOOTSTELUNG: 
Evenwichtslichaamsbelasting (Bq per Bq/dag Inname): 

2,7 1,7 6,6 6,5 
Effectief dosisequivalenttempo (Sv/jaar per Bq In lichaam) 

4.9E-9 7.5E-9 1.6E-9 3.2E-9 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET ROMP- OF LICHAAMSTELLER: 
Periode (T) G(T) (d) 

(d) D W Y Voorbeeld: 

Een wekelijkse controle met A„ = 2 kBq geeft een 
maximale ongemerkte inname l0 = 365 x 2E3/4 = 
1.8E5 Bq/jaar en dus H£ < 13 ^Sv/jaar. 

H(0,07) » 6.4E-6 mSv/dag per Bq/cm*. 
He = 4.0E-11 Sv/Bq. 

Therapie bij Inwendige besmettlng:Toediening van DTPA of Desferal kan overwogpn worden 
om de uitscheiding te versnellen. 

1 7 7 7 
7 4 4 4 
30 3 3 4 
90 2 2 2 
180 0,1 0,07 0,3 
365 1E-3 4E-4 4E-3 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting i: 
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Mn-54 
Halveringstijd: 
Straling: 
Bronconstante: 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaar./weefsel 
Bot 
Lever 

Rest 

Chemische verbinding 
(Hydr)oxide, halogeniden 
en nitraat 
Overige 

312.5 d 
f E, = 835 keV 100% 
0,11 /iGy ma MBq' h1 = 0,47 R m* Ci' h' 

Fractie 
0,35 
0,25 

0,40 

Ingestie 

F,=0,1 
^=0,1 

A T(d) 
1,0 40 
0,4 4 
0,6 40 
0,5 4 
0,5 40 
Inhalatie 
D W 

0,1 
0,1 

UCHAAMSBELASTING NA ENKELVOUDIGE INNAME (FRACTIE VAN INNAME): 
Ttjd(d) 

0,25 
0,50 
1 
2 
3 
5 
7 
14 
30 
60 
90 
180 
365 
730 

9.88E-1 
9.32E-1 
7.35E-1 
3.81E-1 
2.03E-1 
9.42E-2 
7.36E-2 
5.66E-2 
3.95E-2 
2.19E-2 
1.22E-2 
2.10E-3 
5.63E-5 
4.49E-8 

6.27E-1 
6.15E-1 
5.76E-1 
4.98E-1 
4.47E-1 
3.90E-1 
3.54E-1 
2.80E-1 
1.95E-1 
1.08E-1 
6.00E-2 
1.03E-2 
2.78E-4 
2,21 E-7 

6.29E-1 
6.23E-1 
5.88E-1 
4.63E-1 
3.57E-1 
2.58E-1 
2.27E-1 
1.93E-1 
1.51E-1 
9.78E-2 
6.34E-2 
1.73E-2 
1.17E-3 
5.04E-6 

Effectief volgdosisequivalent per Bq inname (Sv/Bq): 
7.3E-10 1.50E-9 1.70E-9 

CONTINUE BLOOTSTELLING: 
Evenwlchtsllchaamsbelasting (Bq per Bq/dag inname): 

5,30E+0 1.9E+1 1.7E+1 
Effectief dosisequlvalenttempo (Sv/jaar per Bq): 

5.03E-8 2.88E-8 3.65E-8 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET TOTALE UCHAAMS- OF ROMPTELLER 
Periode (T) G(T) (d) 

(d) D W Voorbeeld 

1 19 17 Een jaarlijks-
7 15 16 levert bij nej 
14 11 10 en dus HE< 
30 11 10 
180 2 3 
365 0,1 0,4 

35 0Sv/j. 

A»«100 Bq Mn-54 
lc*2E4 Bq 

Huidbesmetting: H(0,07) » 1.7E-4 mSv/d per Bq/cm2. 
Wondbesmetting: HE * 2.2E-9 Sv/Bq. 
Therapie bfj inwendige besmettlng:Toediening van DTPA of Desferaf kan overwogen worden 

om de uitscheiding te versnellen. 
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Fe-59 
Halveringstijd: 44,5 d 
Straling: 8- E w 

= 0.5; 1.6 MeV l 
f E,= = 1099 keV 56% 

E,= = 1292 keV 44% 
Bronconstante: 0,14 /iGy m2 MBq•' h"1 = 0,62 R m; 1 CV h"1 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel Fractie A T(d) 
Lever 0,08 1 2000 
Milt 0,013 1 2000 
Rest 0,907 1 

inhalatie 
2000 

Chemische verbinding Ingestle D w 
(hydr)oxide, haiogenide F, = 0.1 0.1 
overige verbindingen F, = 0,1 0,1 
UCHAAMSBELASTING NA ENKELVOUDIGE INNAME (FRACTIE VAN 

Tild(d) 

0.25 9.85E-1 6.26E-1 6.27E-1 
0.5 9.26E-1 6.15E-1 6.20E-1 
1 7.28E-1 5,81 E-1 5.83E-1 
2 3.79E-1 5.20E-1 4.59E-1 
3 2.06E-1 4.86E-1 3.56E-1 
5 1.08E-1 4.56E-1 2.63E-1 
7 9.15E-2 4.40E-1 2.34E-1 
14 8.00E-2 3.93E-1 1.98E-1 
30 6,21 E-2 3.05E-1 1.45E-1 
60 3.85E-2 1.89E-1 8.20E-2 
90 2.39E-2 1.17E-1 4.77E-2 
180 5.70E-3 2.80E-2 1.03E-2 
365 3.00E-4 1.47E-3 5,21 E-4 

Effectief volgdosisequivalent per eenheid inname (Sv/Bq): 
1.80E-9 4.00E-9 2.70E-9 

CONTINUE INNAME: 
Evenwlchtslichaamsbelastlng (Bq per Bq/d inname): 

7,8 81 15 
Effectief dosisequivalennempo (Sv/jaar per Bq In lichaam): 

8.42E-8 4,71 E-8 6.57E-8 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET TOTALE LICHAAMSTELLER: 
Periode T G(T) 

(d) D W Aanbeveling: 

7 
30 
90 
180 
365 

20 
18 
13 
5 
0,5 

10 
8 
5 
2 
0,2 

Een jaarlijkse controle met \= 100 Bq geeft 
HÊ < 0,5 mSv/jaar voor zowel D als W-verbindingen, 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting: 
Therapie: 

H(0,07) = 3.0E-2 mSv/d per Bq/cm*. 
72E-9Sv/Bq. 
Toediening van DTPA of Desferal. 

26 



Co-57 
Halveringstijd: 
Straling: 

Bronconstante: 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel 
Lever 

Rest 

270 d 
f E,= 
f E ,» -
0,022 pGy m2 MBq1 h 

Fractie 
0,05 

0,45 

Chemische verbinding Ingestie 
Org, + (anorg met carrier) F, = 0,3 
(hydr)oxide, anorg. tracer F, = 0,05 
(hydrjoxide, hal, nitraat F, = 0,05 
overige F, = 0,05 

keV 86% 
keV 11% 

q"1 rT = 0,093 R m2 Cf1 h•' 

A T(d) 
0,6 6 
0,2 60 
0,2 800 
0,6 6 
0.2 60 
0,2 800 
Inhalatie 
W Y 

0,05 
0,05 

UCHAAMSBELASTING NA ENKELVOUDIGE INNAME (FRACTIE VAN INNAME): 
Tijd Ingestie 
(d) F,=0,3 0,05 

0,25 9.85E-1 9.68E-1 6.16E-1 6.28E-1 
0,5 9.22E-1 8.8EE-1 6.06E-1 6,21 E-1 
1 7.09E-1 6.79E-1 5.59E-1 5.75E-1 
2 3.33E-1 3.67E-1 4.20E-1 4.20E-1 
3 1.45E-1 2.18E-1 3.07E-1 2.95E-1 
5 3.63E-2 1.26E-1 2.06E-1 1.89E-1 
7 1.92E-2 1.02E-1 1.76E-1 1.63E-1 
14 1,21 E-2 7.26E-2 1.48E-1 1.50E-1 
30 8,31 E-3 4.98E-2 1.16E-1 1.40E-1 
60 6.25E-3 3.75E-2 7.70E-2 1.25E-1 
180 3.10E-3 1.86E-2 1.90E-2 8.09E-2 
365 1.46E-3 8,78E-3 5.01 E-3 4.20E-2 

Effectief volgdosisequivalent per eenheid Inname (Sv/Bq): 
1.80E-10 3.10E-10 4.90E-10 2.00E-9 

CONTINUE BLOOTSTELLING: 
Evenwichtsllchaamsbelasting (Bq per Bq/dag Inname): 

3,5 13 16 45 
Effectief dosisequivalenttempo: 

1.88E-8 8.70E-9 1.12E-8 1.62E-8 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET TOTALE UCHAAMSTELLER: 
Periode T G(T) 

(d) W Y Aanbeveling: 

1 
30 
90 
180 
365 

25 
10 
7 
4 
2 

120 
40 
20 
20 
15 

Een jaarlijkse controle met A, = 100 Bq geeft 
l0 = 2E4 Bq voor W en l0 * 2E3 Bq voor Y en 
HE < 10 pSv/jaar voor beide. 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting: 
Therapie: 

H(0,07) - 1.9E-3 mSv/d per Bq/crrr* 
HE - 5.0E-10 Sv/Bq. 
Toediening van penicillamine. 
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Co-60 
Halveringstijd: 
Straling: 

Bronconstante: 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel 
Lever 

Rest 

5,27 jaar 
8- E . . = 0,3 MeV 
f E, = 1173 keV 

E, = 1333 keV 
100% 
100% 

0,30 pGy m2 MBq' hr' = 1,3 R m2 Ci' h' 

Fractie 
0.05 

0,45 

A 
0,6 
0,2 
0,2 
0,6 
0,2 
0.2 
Inhalatie 
W 

T(d) 
6 
60 
800 
6 
60 
800 

Chemische verbinding Ingestle 
Org. + (anorg. met carrier) F, = 0,3 
(hydr)oxide, anorg. tracer F, = 0,05 
(hydrjoxide, hal, nitraat F, = 0,05 0,05 
overige F, = 0,05 0,05 
UCHAAMSBEUSTING NA ENKELVOUDIGE INNAME (FRACTIE VAN INNAME): 

Tijd Ingestie 
(d) F,=0.3 0,05 

0,25 9.86E-1 9.69E-1 6.19E-1 6.29E-1 
0,5 9.23E-1 8.86E-1 6.06E-1 6.22E-1 
1 7.11E-1 6.80E-1 5,60E-1 5.76E-1 
2 3.35E-1 3.69E-1 4.22E-1 4.22E-1 
3 1.46E-1 2.20E-1 3.09E-1 2.97E-1 
5 3.68E-2 1.27E-1 2.08E-1 1.91E-1 
7 1.95E-2 1.04E-1 1.79E-1 1.66E-1 
14 1.25E-2 7.49E-2 1.53E-1 1.55E-1 
30 8.88E-3 5.32E-2 1.23E-1 1.49E-1 
60 7.14E-3 4.28E-2 8.79E-2 1.42E-1 
90 6,21 E-3 3.73E-2 6.40E-2 1.36E-1 
180 4.60E-3 2.76E-2 2.83E-2 1.20E-1 
365 3.26E-3 1.96E-2 1.12E-2 9.37E-2 
730 2,04E-3 1.23E-2 6.14E-3 5.85E-2 
1050 1.38E-3 8.28E-3 4.14E-3 3.94E-2 

Effectief volgdosisequivalent per Bq inname (Sv/Bq): 
2.7E-9 7.0E-9 8.0E-9 4.1E-8 

CONTINUE BLOOTSTELLING: 
Evenwichtslfchsamsbelasting (Bq per Bq/dag Inname): 

6.2E+0 2.9E+1 2.5E+1 1.2E+2 
Effectief doslsequlvalenttempo (Sv/Jaar per Bq In lichaam): 

1.0E-7 8.8E-8 1.2E-7 1.25E-7 

BEWAKINQSPROGRAMMA MET TOTALE LICHAAMSTELLER: 
Period (T) G(T) 

(d) W Y Aanbeveling: 

1 
30 
90 
180 
365 

25 
15 
11 
7 
4 

120 
42 
40 
38 
34 

Een jaarlijkse controle met A,» 100 Bq geeft 
l0= 9E3 Bq voor klasse W en l0= 1E3 Bq voor klasse Y 
en voor beide HÊ < 50 /iSv/jaar. 

Huidbeamettlng: 
Wondbesmetting: 
Therapie: 

H(0,07)= 0,03 mSv/dag per Bq/cm*. 
HE « 1.9E-8 Sv/Bq. 
Toediening van penicillamine. 



Sr-90 + Y-90 
Halveringstijd: 
Straling: 

29,1 jaar 
B- E„ 
6- E„ 

METABOOL GEDRAG. 
Orgaan/weefsel Fractie 
Compact bot 0,14 

Sponsachtig bot 

Rest 

0,13 

0,73 

Chemische verbinding ingestie 
Alle behalve SrTi04 F, = 0,3 
URINE-EXCRETIETEMPO (Bq/d PER Bq 

Tljd(d) 

= 0.55 MeV 
= 2,27 MeV 

A 
0,36 
0,04 
0,21 
0,39 
0,43 
0,06 
0,16 
0,35 
0,80 
0.15 
0,05 
0,003 
Inhalatie 
0,3 

INHALATIE) 

T(d) 
5 
160 
1100 
8800 
5 
170 
900 
2500 
1.8 
30 
200 
1600 

1 
2 
5 
7 
14 
30 
60 
90 

4.4E-2 
4.9E-2 
2.8E-2 
1.8E-2 
3.0E-3 
4.7E-4 
2.5E-4 
1.7E-4 

Effectief volgdosisequivalent per eenheid inhalatie (Sv/Bq): 
6.2E-8 

CONTINUE BLOOTSTELLING: 
Evenwlchtsexcretietempo (Bq/d per Bq/d Inhalatie): 

9.3E-5 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET UR1NEANALYSE: 
Periode T(d) G'(T) Aanbeveling: 

14 0,3 
30 0,2 
60 0,15 
90 0,15 

Huidbesmettlng: 
Wondbesmetting 
Therapie: 

Een kwartaalbewaking met Ce = 4 Bq/I geeft l0 < 10 kBq 
en dus H£ < 700 pSv/jaar, 

0,10 mSv/d per Bq/cm2. 
1.2E-7 Sv/Bq. 
Het toedienen v£.n een resorptieremmer kan overwogen worden. 
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Mo-99 + Tc-99m 
Halveringstijd: 
Straling: 

Bronconstante: 

2,76 d 
B- E „ = 1,2 MeV 
f E, = 740 keV 12% 
f E, = 140 keV (van dochter Tc-99m) 
0,033 /iGy m2 MBq' h1 = 0,14 R m2 Cf' h' 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel Fractie A T(d) 
Compact bot 0,075 0,1 1 

0,9 50 
Sponsachtkj bot 0,075 0.1 1 

0,9 50 
Lever 0.3 0.1 1 

0,9 50 
Nier 0,05 0,1 1 

0,9 50 
Rest 0,5 0,1 1 

0,9 
Inhalatie 

50 

Chemische verbinding Ingestie D Y 
(Hydr)oxide, sulfide F, = 0,05 0,05 
Overige verbindingen F, = 0,8 0,8 
UCHAAMSBELASTING NA ENKELVOUDIGE INNAME (FRACTIE VAN INNAME): 

Tijd F,=0,8 0,05 
(d) 

0,25 9.32E-1 9.29E-1 5.89E-1 5,91 E-1 
0,5 8.53E-1 8.21E-1 5.47E-1 5.50E-1 
1 7.00E-1 5.65E-1 4.67E-1 4.52E-1 
2 4.78E-1 2.15E-1 3.42E-1 2,61 E-1 
3 3.44E-1 7.92E-2 2.54E-1 1.45E-1 
5 1,94E-1 1.71E-2 1.46E-1 5,81 E-2 
7 1.14E-1 7.52E-3 8,54E-2 3.09E-2 
14 1.77E-2 1.11E-3 1.33E-2 5.03E-3 
30 2.55E-4 1.60E-5 1,92E^ 8,71 E-5 

Effectief volgdosisequivalent per eenheid Inname (Sv/Bq): 
8.20E-10 1.20E-9 5.20E-10 1.00E-9 

CONTINUE BLOOTSTELLING: 
Evenwlchtsllchaamsbelasting (Bq per Bq/dag Inname): 

2,9 1,4 2,2 1,3 
Effectief dosisequlvalenttempo (Sv/jaar per Bq In lichaam): 

1.03E-7 3.13E-7 8.63E-8 2,81 E-7 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET ROMP- OF PORTAALMONITOR: 
Periode T G(T): D Y Aanbeveling: 

1 
7 
14 

2 
0,7 
0,2 

1 
0.3 
0,07 

Een wekelijkse controle met een rompteller (Ag - 2 kBq) 
geeft l„ < 8E5 Bq/jaar en HE < 0,8 mSWjaar. 

Huidbesmetting; 
Wondbesmetting: 

5.8E-2 mSv/d per Bq/cm8 (incl Tc-99m). 
6,1 E-10 Sv/Bq (incl Tc-99m). 
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Tc-99m 
Halveringstijd: 
Straling: 
Bronconstante: 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel 
Schildklier 
Maagwand 

Lever 

Rest 

Chemische verbinding 
(Hydr)oxide, hal, nitraat 
Overige verbindingen 

6,0 h 
f E, = 140 keV 39% 
0.014 /iGy m* MBq' h ' = 0.061 R m2 Cr1 rï' 

Fractie 
0,04 
0.1 

0.03 

0.83 

Ingestie 
F, = 0,8 
F, = 0,8 

A 
1.0 
0,75 
0,2 
0,05 
0,75 
0,2 
0,05 
0,75 
0,2 
0,05 
Inhalatie 
D 

0,8 

T(d) 
0.5 
1.6 
3.7 
22 
1.6 
3.7 
22 
1.6 
3.7 
22 

W 
0.8 

UCHAAMSBELASTING NA ENKELVOUDIGE INNAME (FRACTIE VAN INNAME): 
Tijd «f) 

0.25 
0,5 
1 
2 
3 

4.76E-1 
2.17E-1 
4,41 E-2 
1.83E-3 
7.88E-5 

3,01 E-1 
1.41E-1 
3.04E-2 
1.38E-3 
6.28E-5 

3.12E-1 
1.52E-1 
3.50E-2 
1.77E-3 
8.97E-5 

Effectief volgdosisequivalent per eenheid Inname (Sv/Bq): 
1.70E-11 8.3E-12 5.5E-12 

CONTINUE BLOOTSTELUNG: 
Evenwichtsllchaamsbelasting (Bq per Bq/dag inname): 

0,3 0,2 0,16 
Effectief dosisequtvalenttempo (Sv/Jaar per Bq In lichaam): 

1.9E-8 1.5E-8 1.3E-8 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET ROMP- OF PORTAALMONITOR: 
G(T) D W 

0,25 0,3 0,3 Alleen een eindedags controle met A„ < 20 kBq heeft zin. 
1 0,03 0,04 Dan blijft le < 3E7 Bq en dus HE < 0,2 mSWjaar. 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting: 

2.5E-4 mSv/h per Bq/cm2, 
1.0E-11 Sv/Bq. 
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1-125 
Halveringstijd: 
Straling: 

Bronconstante: 

60,14 d. 
f E, = 27-32 keV 
f E, = 35 keV 
0.033 jiGy m* MBq1 h * = 0.14 R ma CT1 h1 

METABOOL GEDRAG 
Orgaan/weefsel 
Schildklier 

Fractie A T(d) 
0.3 0.25 120 

0.75 180 
Ingestie Inhalatie D 
F, = 1 1 

UCHAAMS- EN SCHILDKUERBELASTING NA ENKELVOUDIGE INHALATIE: 
Tijd (d) Lichaam Schildklier 

Chemische verbinding 
Alle verbindingen 

0.25 4.91 E-1 5.87E-2 
0,5 3.96E-1 9.88E-2 
1 2.91 E-1 1.42E-1 
2 2.15E-1 1,71 E-1 
3 1.92E-1 1.77E-1 
5 1.80E-1 1.75E-1 
7 1.75E-1 1.70E-1 
14 1.60E-1 1.52E-1 
30 1.28E-1 1.18E-1 
60 8.11E-2 7.32E-2 

Effectief volgdosisequivalent per eenheid Inhalatie (Sv/Bq): 
6.5E-9 6.5E-9 

CONTINUE BLOOiSTELUNG: 
Evemvichtsbelasting (Bq per Bq/dag inname): 

1.1E+1 1.1E+1 
Effectief dosisequivalenttempo (Sv/jaar per Bq): 

2.16E-7 2.16E-7 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET SCHILDKUERTELLER: 
Periode T(d) G(T) Aanbeveling: 

7 
14 
30 

4 
3 
2 

Een maandelijkse controle met een schildklieaeller (A„=40 Bq) 
geeft l0 < 7300 Bq en dus HE < 50 /jSv/jaar. 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting: 
Therapie: 

8.9E-5 mSv/d per Bq/cm2. 
1.0E-8 Sv/Bq. 
Toediening van 130 mg KI direct na inname blokkeert opname in de 
schildklier effectief. 
Dit middel kan bijwerkingen vertonen. 
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1-131 
Halveringstijd: 8.04 d 
Straling: B- 0,6; 0,8 MeV 

f E, = 364 keV 81% 
Bronconstante: 0.05 flGy m* MBq1 h' = 0,21 R m* Cf' h' 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel Fractie A T(d) 
Schildklier 0.3 0,25 120 

0,75 180 
Chemische verbinding Ingestk* Inhalatie D 
ACe verbindingen F, = 1 1 
UCHAAMS- EN SCHILDKUERBELASTINQ NA ENKELVOUDIGE INHALATIE: 

T!Jd(d) Lichaam Schildklier 

0.25 
0.5 
1 
2 
3 
5 
7 
14 
30 

4.82E-1 
3.81 E-1 
2.70E-1 
1.85E-1 
1.53E-1 
1.24E-1 
1.04E-1 
5.63E-2 
1.36E-2 

5.76E-2 
9.52E-2 
1.32E-1 
1.47E-1 
1,41 E-1 
1.20E-1 
1.00E-1 
5.33E-2 
1.25E-2 

Effectief volgdosisequivalent per eenheid inhalatie (Sv/Bq): 
8.8E-9 8.8E-9 

CONTINUE BLOOTSTELUNG: 
Evenwlchtslichaamsbelasting (Bq per Bq/d Inname): 

2.1 2.1 
Effectief doslsequlvalenttempo (Sv/]aar per Bq In lichaam): 

1.5E-6 1.5E-6 

BEWAKINGSPROGRAMMA MET SCHILDKUERTELLER: 
Periode T (d) G(T) Aanbeveling: 

1 
7 
14 
30 

2 
1,5 
1 
0.4 

Een maandelijkse meting met een schikJklierteller (Ao=40 Bq) 
geeft l0< 4E4 Bq en dus HE < 0,3 mSv/jaar. 

Huidbesmetting: 
Wondbesmetting: 
Therapie: 

4.1E-2 mSv/d per Bq/cm2. 
1.3E-8 Sv/Bq. 
Toediening van 130 mg KI direkt na een inhalatie blokkeert de 
opname in de schildklier effectief. 
Dit middel kan bijwerkingen vertonen. 
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Cs-137 
Halveringstijd: 30.2 jaar 
Straling: B- E^, = 0,5; 1,7 MeV 

f E,= 662 keV 85% 
Bronconstante: 0.076 /iGy m* MBq"' h"1 = 0.323 R i ro'Cf 

METABOOL GEDRAG: 
Orgaan/weefsel Fractie A T(d) 
Gehele Kchaam 1,0 0,1 2 

0.9 110 
Chemische verbindingen Ingestie Inhalatie 
Alle verbindingen F, - 1,0 1,0 
UCHAAMSBELASTiNG NA ENKELVOUDIGE INNAME: 

T«d<d) 

0.25 9.98E-1 6.29E-1 
0.5 9.92E-1 6.26E-1 
1 9.77E-1 6.19E-1 
2 9.49E-1 6.02E-1 
3 9.26E-1 5.88E-1 
5 8.95E-1 5.66E-1 
7 8.73E-1 5.52E-1 
14 8.26E-1 5,21 E-1 
30 7.45E-1 4.70E-1 
60 6.16E-1 3.88E-1 
9C 5.09E-1 3.21 E-1 

h1 

Effectief volgdosfsequivalent per eenheid Inname (Sv/Bq): 
1.40E-8 8.70E-9 

CONTINUE BLOOTSTELLING: 
Evenwlchtsbelasting (Bq In lichaam per Bq/d Inname): 

1.40E+2 8.9E+1 
Effectief dosisequivalenttempo (Sv/]aar per Bq): 

3.6E-8 3.6E-8 

BEWAKINGSPROGRAMMA McT TOTALE UCHAAMSTELLER: 
Periode T{d) G(T) Aanbeveling: 

30 50 Een jaarlijkse controle met Ao = 100 Bq geeft l„<2 kBq en 
365 23 HE < 60 jiSv/jaar. 

Huidbesmetting: 3.8E-2 mSv/d per Bq/cm8. 
Wondbesmetting: 1.4E-8 Sv/Bq. 
Therapie: Met behulp van Radiogardase kan de resorptie geremd worden. 
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