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ABSTRACT 

The definitions and application of the new ICRU radiation protection 

quantities have been reviewed and studied in literature. Special emphasis 

vas laid on the consequences of the use of the nev quantities by personnel 

dosimetry services, and on the consequences of the use of the nev 

quantities during an interconparison prograooe for dosimetry services. The 

study shows that the recoonendations of the I CRU are not yet complete and 

not fully realizable. This neans that the dosimetry services always have to 

nake certain approxioacions, when they use the new quantities. In 

literature, several approaches have been proposed. The feasibility of an 

approach depends on the characteristics of the dosiaeters used. The use of 

different approaches by the dosimetry services is thought to be of possible 

influence on the results of an interconparison programme. 



SAMENVATTING 

Dit rapport is het verslag van een literatuuronderzoek. Onderzocht zijn de 

definities en het gebruik van de grootheden in de stralingshygiëne die in 

1985 door de ICRU zijn ingevoerd. De aandacht was speciaal gericht op de 

consequenties van het gebruik van de nieuwe grootheden door persoons-

dosioetriediensten, en op de consequenties van het gebruik bij een 

vergelijkingronderzoek van verschillende persoonsdasinetriediensten. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat de nieuwe grootheden van de 

ICRU niet zonder benaderingen aeetbaar zijn, oadat de aanbevelingen van de 

ICRU nog onvolledig en niet geheel realiseerbaar zijn. Daaroa noeten 

dosinetriediensten altijd een keuze voor benaderingen maken als ze gebruik 

naken van de nieuwe ICRU grootheden. In de literatuur worden verschillende 

benaderingen voorgesteld. Of de gekozen benadering acceptabel is, hangt af 

van de eigenschappen van de gebruikte dosimeters. 

Als een referentie»instituut ten behoeve van een verge lij kingsexper inent 

dosimeters bestraalt, en de aaat voor bestraling op vil geven in de nieuwe 

ICRU-grootheden, dan moet het referentie-instituut ook benaderingen naken. 

De verschillende benaderingen die genaakt worden, kunnen de uitkomsten van 

het vergelijkingsexperinent significant beïnvloeden. 
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1. INLEIDING 

In 1985 heeft de International Commission on Radiation Units and 

Measurements (ICRU) nieuwe grootheden ingevoerd voor gebruik in de 

stralingshygiëne (1). Deze grootheden vonten een aanvulling op de eerder 

gedefinieerde grootheid effectief dosisequivalent, H_. De formulering van 

de definitie van de nieuwe grootheden is echter zodanig, dat deze 

grootheden niet exact te implementeren zijn. 

Bij routine tetingen, uitgevoerd door dosimetriediensten, kunnen kleine 

onzekerheden (in de orde van enige procenten) die ons taan door een niet-

eenduidige definitie van de te neten grootheid, acceptabel zijn. Dit is 

zeker het geval, vanneer de onzekerheden als gevolg van andere oorzaken 

(zoals b.v. het ontbreken van gegevens over de geometrie van het 

stralingsveld) veel groter zijn. 

Als men echter een vergelijkingsexperiment tussen verschillende 

dosiaetriediensten wil uitvoeren, is een goed begrip van de toegepaste 

grootheden van essentieel belang. Het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid heeft het RIVM opdracht gegeven een dergelijke vergelijking 

onder de in Nederland erkende diensten voor persoonsdosibetrie uit te 

voeren (project "Vergelijking erkende diensten vo^r persoonlijke 

controlemiddelen"). Met doel van dit literatuuronderzoek is het verwerven 

van inzicht in de metrologie van de persoonsdosinetrie, set name net 

betrekking tot de implementatie van de nieuwe ICRU-grootheden. Het 

verworven Inzicht moet voldoende zijn om een vergelijkingsexperiment voor 

dosimetriediensteti op te kunnen zetten. 

Het onderzoek is beperkt tot de problemen die ontstaan bij het meten van 

fotonen. Specifieke problemen, die ontstaan bij het meten van andere 

soorten ioniserende straling (elektronen, neutronen, etc.) worden vrijwel 

buiten beschouwing gelaten. 

In het tweede hoofdstuk wordt de methode van het literatuuronderzoek kort 

besproken. De grootheden die in de stralingshygiëne gebruikt worden, worden 

geïntroduceerd in het derde hoofdstuk. Hoofdstuk vier geeft de 

verschillende opvattingen over de wijze van implementatie weer, die zijn 

voorgesteld in de literatuur. Het rapport wordt afgesloten met enige 

conclusies. 
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2. METHODE VAN HET LITERATUURONDERZOEK 

Het literatuuronderzoek is gestart met de bestudering van de meest recente 

rapporten over het onderwerp van de International Commission on Radiation 

Units and Heasureaents (ICRU) en van de International Commission on 

Radiological Protection (ICRP), te veten de ICRU-rapporten 39 en 43 

(1,2) en ICRP-rapport 51 (3). Relevante literatuurverwijzingen uit deze 

rapporten verden nagezocht. 

Vervolgens verden enige artikelen geselecteerd uit de "proceedings" van de 

seainairs "Radiation Protection Quantities for External Exposure" (1985), 

en "Implementation of Dose-equivalent Operational Quantities into Radiation 

Protection Practice" (1989), beide gehouden te Braunschweig (BRD) naar 

aanleiding van de invoering van de nieuwe ICRU-grootheden. Deze proceedings 

verden gepubliceerd in het tijdschrift "Radiation Protection Dosimetry" en 

geven een goed beeld van de internationale discussie over deze grootheden. 

Verdere bronnen verden aangeboord door verwijzingen naar literatuur na te 

zoeken. 

Informatie werd ingewonnen door bestudering van relevante rapporten 

uitgegeven door nationale organisaties, zoals de National Radiological 

Protection Board (UK). Verder werd getracht de aeest recente artikelen over 

het onderwerp op te sporen. Er werd onder andere gezocht in de 

tijdschriften Radiation Protection Dosimetry en Journal of Radiological 

Protection. 

On-line recherche werd toegepast op het literatuurbestand van de voormalige 

afdeling Standaard Dosiwetrie van het Laboratorium voor Stralings 

Onderzoek, RIVM, Bilthoven. Trefwoorden waarop werd gezocht waren 

bijvoorbeeld: ICRU, calibration, dosimetry, equivalent, phantom. 

Vrijwel alle literatuur was beschikbaar in de bibliotheek van het RIVM te 

Bilthoven. 

Zoals reeds gemeld, vond de invoering van de nieuwe grootheden plaats in 

1985. Het grootste gedeelte van de bestudeerde literatuur is dan ook 

gepubliceerd na 1985. 
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3. GROOTHEDEN VOOR GEBRUIK IN DE STRALINGSHYGIËNE 

3.1. Dosisequivalenc 

Sinds de ontdekking van de schadelijke effecten van ioniserende straling, 

aan het eind van de vorige eeuw, is er behoefte aan een goed gedefinieerde 

fysische grootheid en eenheid vaat in de stralingsbelasting van de mens 

uitgedrukt kan worden. Een van de vele problemen bij het definiëren van een 

dergelijke grootheid is dat deze geschikt moet zijn voor alle verschillende 

soorten ioniserende straling, zoals fotonen, elektronen en neutronen. 

De gezamelïjke inspanning van de internationale organisaties, de 

International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) en de 

International Comnission on Radiological Protection (ICRP), leidde in 1962 

tot de definitie van de grootheid dosisequivalent H (4). Deze grootheid H 

is afgeleid van de grootheid geabsorbeerde dosis D, de hoeveelheid 

geabsorbeerde energie per massa-eenheid, volgens: 

f H - D Q N 

met Q: de kwaliteitsfactor, die (afhankelijk van de soort en energie van de 

straling) de mogelijke biologische schadelijkheid weergeeft, en N: produkt 

van alle andere weegfactoren (buiten Q), die de biologische schadelijkheid 

beïnvloeden. Onder N zou men effecten kunnen onderbrengen als de verdeling 

van de straling in de tijd. De ICRP stelt de waarde van N echter vooralsnog 

op 1. 

De kwaliteitsfactor, Q, hangt samen met de lineieke energie overdracht 

(Linear Energy Transfer, LET) van de betreffende straling (5). Hoe hoger de 

LET, hoe meer ionisaties per eenheid van weglengte door de straling 

veroorzaakt worden. Voor fotonen en elektronen geldt Q-l; voor bijvoorbeeld 

neutronen kan de vaarde van Q oplopen tot 20. 

Doordat Q en N diaensieloze getallen zijn, hebben H en D dezelfde dimensie, 

namelijk J kg . Als het gaat om geabsorbeerde dosis, D, wordt de eenheid 

gray (Gy) gebruikt, terwijl de eenheid slevert (Sv) gebruikt wordt voor het 

dosisequivalent, H. De twee speciale namen moeten verwarring helpen 

voorkomen over welke grootheid wordt bedoeld. De kans op verwarring wordt 
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mede veroorzaakt door het feit dat in veel gevallen (fotonen en elektronen) 

de twee grootheden numeriek identiek zijn. 

3.2. Effectief Dosisequivalent 

In 1977 heeft de ICRP aanbevelingen voor nonen gegeven voor de stra

lingsbelasting van personen in termer van dosisequivalent (6) (H < 5 mSv 

jaar' voor niet-radiologisch verkers, K < 50 mSv jaar voor radiologisch 

werkers). Deze nonen gaan echter uit van uniforme bestraling van h e c 

lichaam, vat in de praktijk weinig voorkomt. Bovendien is er onderscheid 

tussen de gevoeligheden voor straling van de verschillende weefsels van het 

menselijk lichaam. Om deze twee overwegingen in rekening te brengen 

introduceerde de ICRP het effectieve dosisequivalent, H Deze wordt 

gegeven door de gewogen som: 

"E " ET WT HT 

met v : weegfactor, en met H_: dosisequivalent in weefsel T. De 

weegfactoren w_ worden bepaald, door (bij uniforme bestraling van het hele 

lichaam) de verhouding te nemen van het risico op het ontstaan van een 

fatale kanker, dat moet worden toegeschreven aan de bestraling van weefsel 

T, tot het totale risico. De waarden, die gebruikt moeten worden voor de 

weegfactoren w_ voor de verschillende weefsels, zijn te vinden in de ICRP 

rapporten (3, 6). De eenheid van het effectieve dosisequivalent is 

hetzelfde als die van het dosisequivalent, namelijk de sievert. 

Het effectieve dosisequivalent, Hp, is dus een grootheid die als maat kan 

dienen voor de stralingsbelasting van personen (persoonsdosimetrie). De 

grootheid kan ook gebruikt worden voor omgevingsbewaking 

(oagevingsdosiaetrie), door aan te geven wat de stralingsbelasting van een 

persoon zou zijn, als deze zich in de betreffende ruimte zou bevinden. 

De limieten voor de stralingsbelasting in termen van dosisequivalent. H, 

zijn overgenomen als limieten voor de stralingsbelasting In tenten van 

effectief dosisequivalent, H_. Dus de limieten zijn: H_ < 5 mSv jaar' voor 
-1 

niet-radiologisch werkers, H_ < 50 nSv jaar voor radiologisch werkers. De 

bepaling van H_ stuit echter op problemen. Doordat de grootheid is 
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gedefinieerd als gewogen son van dosisequivalenten in weefsels in het 

lichaan is het onaogelijk de grootheid te neten. Om dit probleem op te 

lossen zijn daarom nieuwe grootheden gedefinieerd die als naat voor H 

kunnen dienen. Dit zijn de zogenaande operationele grootheden. 

3.3. Operationele grootheden 

De eerste operationele grootheid voor gebruik in de stralingsveiligheid vas 

de dosisequivalent index, H (7). Deze grootheid is gedefinieerd als het 

maximum dosisequivalent in een speciaal standaard fantoom. De keuze voor 

definitie in een fantoom is gedaan om de effecten van verstrooiing en 

absorptie van straling door het menselijk lichaam, gesimuleerd door het 

standaard fantoom, in de definitie van de grootheid vast te leggen. 

Het standaard fantoom, de ICRU-bol (8), is een bol met een diameter van 30 
_3 

cm, met dichtheid 1000 kg a , gemaakt van weefsel-equivalent materiaal 

(gewichtsverhouiHng 76.2 % zuurstof, 11,1 % koolstof, 10.1 % waterstof en 

2.6 % stikstof). De afmeting van de ICRU-bol is zó gekozen, dat de bol eer. 

benadering is voor het gedeelte van het menselijk lichaam, dat significant 

is voor de verzwakking en verstrooiing van het stralingsveld. De 

bolsymnetrie levert enige meet- en rekentechnische voordelen. 

Praktisch gezien bleek de dosisequivalent index, H-, een moeilijk te 

bepalen grootheid omdat de positie van het maximum dosisequivalent in de 

bol niet vast ligt, maar afhangt van de soort, de energie en 

hoekafhankelijkheid'van de invallende straling. Bovendien is de grootheid 

niet additief, ofwel: de dosisequivalent index van een veld bestaande uit 

b.v. twee stralingsbundels, is in het algemeen niet gelijk aan de som van 

de dosisequivalent indices van de twee afzonderlijke bundels. 

Deze tekortkomingen van de dosisequivalent index leidden tot de invoer{ng 

van een nieuwe sec operationele grootheden (1). In een rapport dat drie 

jaar later uitkwam (2) wordt uitgelegd wat de voorwaarden waren waaraan de 

nieuwe grootheden moesten voldoen. Ten eerste zouden ze moeten gelden voor 

alle soorten ioniserende straling (fotonen, elektronen, neutronen etc.)-

Ten tweede moest er een verband bestaan tussen de nieuwe operationele 

grootheden en de grootheden die gebruikt worden voor het vaststellen van 

grenzen van de stralingsbelasting (dus het effectieve dosisequivalent, H_). 
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Ten derde zou de waarde van de grootheden «eetbaar noeten zijn. Ten vierde 

zouden ze additief noeten zijn, om de problemen te voorkomen die ontstonden 

bij invoering van de josisequivalent index. Ten vijfde zou de definitie zó 

aoeten zijn, dat aan ieder willekeurig punt in het stralingsveld een vaarde 

van de grootheid toegekend kan worden. Tenslotte werd het noodzakelijk 

geacht dat de grootheden een relati hadden toe een keuze van een geschikt 

lichaam of fantooa in het stralingsveld. 

De laatste voorwaarde is over het algemeen strijdig net de vierde en de 

vijfde. Oe deze strijdigheden op te lossen, werden twee concepten 

geformuleerd, namelijk "expansie" en "alignment" van het stralingsveld. 

Expansie van het stralingsveld op een bepaald punt in de ruiste over een 

bepaald volume betekent, dat het actuele stralingsveld wordt vervangen door 

een hypothetisch veld, waarvan de deeltjes fluent ie, de energieverdeling en 

de hoekverdeling over het volume hetzelfde zijn als in het actuele veld op 

het betreffende punt. Door het stralingsveld te expanderen kan oen voor een 

stralingsveld, dat varieert over afstanden kleiner dan de afmetingen van 

het standaard fantoom, toch eenduidig de grootheden definiëren op ieder 

punt in de ruimte. Daarmee is de strijdigheid tussen de vijfde en de 

laatste voorwaarde opgeheven. 

Het concept "alignment" werd ingevoerd om de additiviteit van de grootheden 

(de vierde voorwaarde) te waarborgen, ondanks de relatie van de grootheden 

tot een fantoom in het stralingsveld. "Alignment" houdt in, het 

hypothetisch parallel maken van het stralingsveld, zonder daarbij de 

deeltjesfluentie en de energieverdeling van de straling te beïnvloeden. 

Het geëxpandeerde en "aligned" veld, corresponderend aet een bepaald punt, 

is dus een hypothetisch uniform, evenwijdig veld, met dezelfde 

deeltjesfluentie en energieverdeling als het actuele veld ter plaatse van 

het beschouwde punt. 

3.4. Definitie van de nieuwe operationele grootheden van de ICRÜ 

Voor de orginele engelstalige definitie van de nieuwe operationele 

grootheden wordt verwezen naar het betreffende rapport van de ICRU 

(1). Hier wordt volstaan met de weergave van de aspecten van de ICRU-

definities die voor dit onderzoek van belang zijn. 
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De ICRU maakt onderscheid tussen operationele grootheden voor gebruik in de 

omgevingsbewaking (omgevingsdosimetrie), en voor gebruik in de 

persoonsbewaking (persoonsdosimetrie). De grootheden "ambient dose 
* 

equivalent", H , en "directional dose equivalent", H', zijn voor gebruik in 

de omgevingsdosimetrie. De grootheden "individual dose equivalent, 

penetrating", H , en "individual dose equivalent, superficial", H , zijn 

gedefinieerd voor gebruik in de persoonsdosimetrie. Bij alle vier de 

grootheden hoort een specificatie van de diepte d, in mm (dus b.v. H'(10): 

d - 10 mm). 

De "ambient dose equivalent", H (d), op een punt in een stralingsveld, is 

het dosisequivalent, dat veroorzaakt zou worden door het corresponderende 

geëxpandeerde en "aligned" veld, in de ICRU-bol op diepte d, op de 

bolstrasl die wijst tegen de richting van het "aligned" veld in. 

De "directional dt ? equivalent", H'(d), op een punt in een stralingsveld, 

is het dosisequivalent, dat veroorzaakt. zou worden door het 

corresponderende geëxpandeerde {naat niet "aligned") veld, in de ICRU-bol 

op diepte d, op de bolstraal die wijst in een gespecificeerde richting (zie 

figuur 1). 

H'(d) 

H'(d,a) 

Figuur 1: Geometrie definities dosisequivalent grootheden 
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Aanvankelijk was de aanbevolen waarde voor d in het geval van H : d - 10 

ma, en in het geval van H': d - 0.07 on (1). H was dan ooV. bedoeld voor 

meting van sterk doordringende straling (b.v. fotonen), en H' voor zwak 

doordringende straling (b.v. elektronen). Nu is het echter gebruikelijk 

geworden, on H' ook te gebruiken voor steTk doordringende straling, voor 

gevallen dat de hoekafhankelijkheid van de straling een rol speelt (b.v. 

H'(10)) (2). Wordt erbij H' geen richting gespecificeerd, dan wordt de 

richting tegengesteld aan de bundelrichting bedoeld. In het geval van een 

evenwijdige bundel is U (10) gelijk aan H'(10) op de as van de bol, wijzend 

in tegengestelde richting van de bundelrichting. De grootheden H (10) en 

H'(10) worden daarom rogal eens door elkaar gebruikt. t~ 

De "individual dose equivalent, penetrating", H (d), is het dosisequivalent 

in zacht weefsel onder een bepaald punt op het lichaam op diepte d, die 

geschikt gekozen is voor sterk doordringende straling. 

De "individual dose equivalent, superficial", H (d), is het dosisequivalent 

in zacht weefsel onder een bepaald punt op het lichaam op diepte d, die 

geschikt gekozen is voor zwak doordringende straling. 

De definities van de twee grootheden voor gebruik in de persoonsdasinetrie 

zijn dus identiek, op de gespecificeerde diepte d na. De door de ICRU 

aanbevolen diepte d is voor H : d - 10 m , en voor H : d - 0.07 mm. 
P s 

Een overzicht van de vier "dosisequivalent operationele grootheden* voor 

stralingshygiëne is weergegeven in tabel 1. 

De implementatie van deze vier grootheden is niet zonder haken en ogen. Dit 

zal verder toegelicht worden in het volgende hoofdstuk. 

Tabel 1: Overzicht operationele grootheden 

Bewaking van : omgeving persoon 

Dosisequivalent 
in : 

standaard 
fantoom 

persoon 

Diep doordrin
gende straling 

Ambient dose 
equivalent 

H#(10) 

Personal dose 
equivalent, penetrating 

Hp(10) 

Niet diep 
doordringende 
straling 

Directional dose 
equivalent 
H'{0.07,0) 

Personal dose 
equivalent, superficial 

Hft(0.07) 
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4. IMPLEMENTATIE VAN DE DOSISÉQUIVALENT OPERATIONELE GROOTHEDEN 

Sinds de invoering van de nieuwe operationele grootheden is er in de 

literatuur uitvoerige discussie geweest over de implementatie van deze 

grootheden. Daarbij bestaat er relatief veel overeenstemming over de 

betekenis van de grootheden voor omgevingsbewaking, naar veel 

onduidelijkheid over de implementatie van de grootheden voor 

persoonsdosimetrie. 

4.1. Meetbaarheid grootheden voor omgevinpsdosircetrie 

De meting van H (d) en H'(d) komt neer op een meting van de geabsorbeerde 

dosis D op diepte d van de uniform bestraalde ICRU-bol, en 

vermenigvuldiging van de geabsorbeerde dosis D met de voor de betreffende 

straling geldende (gemiddelde) kvaliteitsfactor Q. De aanwezigheid van een 

detektor in de bol maakt eventueel correcties noodzakelijk, maar dit levert 

geen onoverkomelijke problemen (5). Bovendien kunnen meetresultaten worden 

vergeleken met waarden berekend met de Monte Carlo methode. 
* * 

Een instrument met isotrope responsie, dat is gecalibreerd in H , zal M 

correct aangeven in ieder stralingsveld dat uniform is over de afmetingen 

van het instrument (1). De calibratie van een dergelijk instrument moet 

gebeuren in een brede, evenwijdige bundel. De calibratiefactor is dan het 

quotiënt van het dosisequivalent op de gespecificeerde diepte in de ICRU-

bol geplaatst in de'bundel, en de aanwijzing van hec instrument in dezelfde 

bundel (zonder de ICRU-bol). Door de keuze van een brede, evenwijdige 

bundel is het geëxpandeerde en "aligned" stralingsveld gelijk aan het 

actuele veld. 

Er is echter een probleem: tot nu toe is de fabrikage van een ICRU-bol van 

de exacte samenstelling en dichtheid nergens beschreven. In ICRU rapport 44 

(9) worden vele weefsel-equivalente materialen voor gebruik in 

rcralingsdosiaetrie beschreven. Voor metingen moet een geschikt materiaal 

(of een combinatie van materialen) gekozen worden. De 

stralingseigenschappen van dat materiaal moeten die van het "ICRU-veefsel" 

zo dicht mogelijk benaderen. Strikt gesproken zijn H (d) en H'(d) geen 
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rechtstreeks meetbare grootheden zolang de ICRU-bol alleen benaderd kan 

worden door fantomen die veel op de ICRU-bol lijken. 

4.2. Conversiecoéfficiénten 

Uit de definitie van de grootheden H en H' volgt dat de waarde van H en 

H' vast ligt bij een bepaald stralingsveld. Door de definitie van de 

concepten "alignment" en expansie wordt de waarde van H en H' alleen 

bepaald door de soort straling, de energieverdeling en de deeltjesfluentie» 

(en in het geval van H' ook door de hoekverdeling). De dosis op diepte in 

een fantoom is bovendien evenredig net het kerma in lucht, K , bij 

afwezigheid van het fantooa. Kerma is een acroniem voor Kinetic energy 

Released per unit mass en is een goed meetbare grootheid voor 

stralingsdosis (zie voor de definitie b.v. Greening (5)). 

Hen kan conversiecoéfficiénten definiëren die het dosisequivalent op diepte 

per eenheid van het kerma in lucht weergeven voot een bepaalde soort 

straling net een bepaalde energie. Er wordt verder alleen ingegaan op de 

conversiecoéfficiénten voor fotonen. 

Dus: 

H*(d) - C K a 

met K ; kerma in lucht (in gray), en met C: conversiefactor (in sievert per 

gray). Bij H' moet natuurlijk ook nog een richting gespecificeerd 

worden. 

Een reeks conversiecoéfficiénten, gegeven voor verschillende bundel 

energieén, vormen een conversiefunctie. Figuur 2 geeft de conversiefuncties 

H (d)/D weer voor d - 10 mm en d - 0.07 mm, waarbij D staat voor 

geabsorbeerde dosis in lucht (in gray). Hoewel de definitie van de 

grootheid geabsorbeerde dosis wezenlijk verschilt van de definitie van de 

grootheid kerma, zijn de twee grootheden voor fotonen in lucht, in het 

beschouwde energiegebied, numeriek praktisch gelijk (5). De waarden voor de 

conversiefuncties in figuur 2 zijn ontleend aan (3). 
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Figuur 2: Conversiefuncties H (d)/D . 

Berekende en gemeten waarden van conversiecoëfficiënten zijn te vinden in 

de literatuur (10, 11, 12, 13, 14). De gemeten conversiecoëfficiënten zijn 

verkregen door netingen aan benaderingen van de ICRU-bol (12, 13). Cross 

heeft verschillende vaarden voor conversiecoëfficiénten uit de literatuur 

vergeleken (15). Hij vond een spreiding van de waarden van de 

conversiecoëfficiënten van circa 5% (een standaarddeviatie) rond het 

gemiddelde van de verschillende conversiecoëfficiënten. 

De conversiecoêff-icienten zijn afhankelijk van de energie. Voor mono-

energetische fotonenbundels kan men c"e conversiecoëfficiénten berekenen. 

Bij metingen en calibratie heeft men echter niet met mono-energetische 

fotonen te maken, maar met fotonenspectra. De conversiecoëfficiënt moet dan 

gemiddeld vorden over het betreffende fotonen spectrum: 

c - * n/EniaXC(E) f(E) dE, spectrum (r 

met f(E)dE relatieve aantal fotonen net energie tussen E en E+dE, waarbij 

geldt: 

0/
EBflx f(E) dE - 1 
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De conversiecoëfficiënt voor een bepaald spe et run hangt af van de vorm van 

dat spectrum. Da_fom worden voor de berekeningen standaard fotonenspectra 

gebruikt, zoals de door de ISO gedefinieerde spectra (16). Hetingen van 

deze spectra zijn te vinden in (17)' De onzekerheid in de 

conversieccrfficiênten voor een bepaald spectrum wordt nede bepaald door de 

onzekerheid in het gebruikte spectrum, en is dus groter dan de onzekerheid 

in de conversiecoèfficiènten voor mono-energetische fotonen. Berekeningen 

van conversiecoèfficiènten voor ISO-spectra zijn te vinden in (13, IB, 19). 

De verschillen tussen de conversiecoèfficiènten berekend door Grosswendt 

ec.al. (13) en Thompson (19) zijn nooit groter dan 3%. 

Hen kan de conversiecoèfficiènten op twee manieren gebruiken om H of II' te 

meten, namelijk na of tijdens de calibratie van het meetinstrument. In het 

eerste geval rekent oen de meetwaard*, gevonden met een detektor die is 

gecalibreerd in termen van luchtkeraa (of exposie), om naar H of H'. De 

energie en de soort straling moet dan wel bekend zijn, om de juiste 

conversiecofifficiènt te kunnen kiezen. 

In het tweede geval gebruikt men de conversiecoèfficiènten bij de 

calibratie van het instrument. Tijdens de calibratie moet men het 

dosisequivalent op diepte d in de ICRU-bol kennen. Het de 

conversiecoèfficiènten kan men het dosisequivalent in de bol berekenen uit 

de karma in lucht. De meting van de dosis op diepte in de ICRD-bcl kan dan 

achterwege blijven. 

4.3. Heetbaarheid grootheden voor persoonsdosimetrie 

Terwijl de grootheden voor omgevingsdosimetrie gedefinieerd zijn in een 

fantoom, zijn de grootheden voor persoonsdosiuetrie gedefinieerd op een 

gespecificeerde diepte in het menselijk lichaam. Directe meting van H (10) 

met een detektor op 10 mm onder de huid van een persoon is in de praktijk 

onmogelijk. De grootheden voor persoonsdosimetrie zijn dus strikt gesproken 

niet meetbaar. De belangrijkste reden, dat niet is gekozen voor definitie 

van de grootheden in een standaard fantoom, is dat ze ook geschikt moesten 

zijn voor dosimetrie van extremiteiten, zoals de vingers (20). 
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Een benadering van het individuele dosisequivalent kan worden gemeten door 

een detektor op het lichaam te dragen en te bedekken met weefsel-equivalent 

materiaal van een geschikte dikte. 

4.4. Calibre-tie van persoonsdosimeters 

Door de definitie van de grootheden in het menselijk lichaaa ontstaat er, 

naast het probleea van de meetbaarheid, nog een probleem: de calibratie. De 

calibratie van de persoonsdosimeter zou in feite op het menselijk lichaan 

gedaan moeten worden (20), omdat er anders verschillen ontstaan tussen de 

omstandigheden tijdens de calibratie en tijdens de neting. De invloed van 

de drager op het stralingsveld zou dus meegecalibreerd moeten vorden. 

Uiteraard is dit in de praktijk niet mogelijk. Er bestaan tegenwoordig drie 

methoden van benadering om de calibratie uit te voeren. Deze 

benaderingswijzen worden vergeleken door o.a. Bartlett et.al. (21) en 

Alberts et.al. (22). De drie methoden genummerd (i), (ii) en (iii), zullen 

eerst kort besproken worden. In de volgende paragraaf worden de drie 

methoden besproken in relatie toe de eigenschappen van de dosimeters. 

(i) De eerste benadering is de "ICRU-benadering". Volgens deze benadering 

moet de dosimeter worden gecalibreerd op de I CRU-bol. Het stralingsveld 

moet een brede evenwijdige bundel zijn, zodat het veld geëxpandeerd en 

"aligned" is. De calLbratiefactor, N. .., is dan het quotiënt van H'(10) en 

het dosimeter signaal, H. .. Dus: een goed gecalibreerde dosimeter wijst 

H'(10) aan, als de dosimeter wordt bestraald op de ICRU-bol. H'(10) kan 

bepaald worden uit kerota in lucht, K , met behulp van conversie -

coëfficiënten. 

Als de dosimeter vervolgens gedragen wordt op het lichaam van een persoon 

dan is het produkt van de calibratiefactor, N. ., en het dosimeter signaal, 

K , een goede benadering van het dosisequivalent in het persoon, H (IC), 

voor de locatie op het lichaam waar de dosimeter gedragen wordt. Het 

produkt van N, . en H levert een grootheid die ook wel "dose equivalent 

for recording", H , wordt genoemd (2, 23): 

K - N. . M 
r bol mens 
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Zoals hierboven opgemerkt, is er geen materiaal dat aan de specifieke 

samenstelling voldoet die door de ICRU is voorgeschreven. Het is daarom 

noodzakelijk on een vervangend fantoom voor de calibratie te gebruiken. Dit 

is Hogelijk als voor het betreffende type dosimeter een correctiefactor 

beschikbaar is. De correctief actor, k, is het quotiënt van het signaal van 

de dosimeter, geplaatst op het vervangend fantoon (b.v. een kubus}, en het 

signaal van de dosimeter, geplaatst op de ICRU-bol, k - 1<kubu&^Mb 1' E e n 

dergelijke correctiefactor kan in principe niet door meting verkregen 

worden omdat de ICRU-bol niet bestaat. Eventueel kan de correctiefactor 

benaderd worden door een fantoon te gebruiken waarvan dé" 

stralingseigenschappen veel lijken op de stralingseigenschappen van de 

ICRU-bol, 

De correctiefactor zou ook berekend kunnen worden. Voor de berekening is 

het noodzakelijk de energie en hoekafhankelijkheid van het type dosimeter 

te kennen. Bovendien moet men de spectra aan het oppervlak van de ICRU-bol 

en het vervangend fantoom kennen. Men deze gegevens is het in principe 

mogelijk het quotient HL . /^Kni t e berekenen. 

Is voor het type dosimeter de correctie factor (als functie van de 

bundelenergie) bekend, dan kan de routine calibratie op het vervangend 

fantoom worden uitgevoerd. De calibratiefactor H is dan: 

N-kH'(lO) / h ^ 

Deze methode lijkt het dichtst in de buurt te komen van de bedoelingen van 

1CRU rapport 39 (21). en is onder andere voorgesteld of overgenomen in de 

referenties (10, 11, 24, 25, 26, 27 en 28). 

(11) De tweede benadering is de "H'(10) methode". Daarbij wordt uitgegaan 

van calibratie op een antropomorf (op een mens lijkend) fantoom. De 

calibratiefactor N is nu het quotiënt van H'(10) (uitgerekend uit kerma in 

lucht, met conversiecoéfficiênten), en het dosimeter signaal H (dosimeter 

op het antropomorf fantoom): 

N - H'(10) / M 
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Als het fantoom "voldoende antropomorf" Ls, zal het produkt van het signaal 

v.n de dosimeter, gedragen op het lichaam van een persoon, H , en de 

calibratiefactor N veer de grootheid H'(10) opleveren. In feite draagt de 

persoon dus een omgevingsdosimeter met zich mee, die H'(10) meet voor de 

halfruimte aan de voorzijde van de persoon. Mut antropomorf wordt in dit 

verband alleen gedoeld op de stralingseigenschappen van het fantoom, 

respectievelijk de mens, die van invloed zijn op de reading van de 

dosimeter die op het fantoom, resp. de mens, bevestigd is. Dat betekent dat 

een blok Perspex in dit verband ook "voldoende antropomorf" kan zijn. Deze 

benadering is voorgesteld door Jahr et.al. (29) (zie ook (30)}. 

(iii) De derde benadering is de IAEA-(International Atomic Energy Agency)-

benadering. Daarbij wordt de calibratie verricht op een praktisch fantoom, 

in termen van dosisequivalent H op diepte in dat fantoom (dus niet in 

H'(10)). Als het fantoom "voldoende anthropomorf" is, dan zal de waarde van 

dosisequivalent in het fantoom ongeveer gelijk zijn aan H . De IAEA 

gebruikt het IAEA water fantoom (31) als antropomorf fantoom. De 

calibratiefactor N is: 

N - H / M 
an an 

Als het dosisequivalent in de persoon verschilt van het dosisequivalent in 

het fantoom door verschillen in de verstrooiing en verzwakking van de 

straling, dan gaat men er van uit dat vergelijkbare verschillen in de 

uitlezing van de * dosimeter zullen ontstaan. Het quotiënt van het 

dosisequivalent en de uitlezing zal dan weinig veranderen. 

Een nadeel van deze methode is dat er geen algemeen aanvaarde 

conversiecoëfficiênten zijn om kerma in lucht om te rekenen naar b.v. 

dosisequivalent in het IAEA-fantoom. Recente berekeningen van 

conversiecoëfficiênten voor het IAEA water fantoom zijn gepubliceerd door 

Grosswendt (32). 

Als in het gekozen fantoom het dosisequivalent op 10 mm groter is dan 

H'(10), dan wordt er wel voor gekozen om het dosisequivalent in het fantoom 

op grotere diepte te definiëren (33). Uit berekeningen blijkt echter dat de 

verhouding van het dosisequivalent op 10 mm diepte in de ICRU-bol en het 

IAEA water fantoom afhankelijk is van de energie (32). Hen mag dus niet 
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verwachten dat de dosis op grotere diepte in het water fantoom voor alle 

energieën gelijk is aan H'(10). 

De methode (iii) wordt voorgesteld en/of gebruikt door Nette et.al. (33) en 

tfernli et.al. (34). 

4.5. Keuze van de calibratienethode en eigenschappen van de dosimeters 

In alle drie de calibratiemethoden beschreven in de vorige paragraaf zijn 

bepaalde aannamen verwerkt. De geldigheid van die aannamen wordt voor een. 

belangrijk deel bepaald door de eigenschappen van de gebruikte dosimeters. 

Dit heeft tot gevolg dat men bij de keuze van de calibratiegrootheid en van 

de calibratieprocedure ook de eigenschappen van de dosimeter moet 

betrekken. Andersom kan men ook eerst de calibratiemethode vaststellen en 

vervolgens een geschikt type dosimeter kiezen. 

Ter illustratie wordt een gedachtenexperiaent uitgevoerd. Het 

gedachtenexper inent bestaat uit een calibratie gevolgd door een net ing. 

Beschouw daartoe twee typen dosimeters, die beide worden gecalibreerd op de 

ICRU-bol <volgens methode (1), zie vorige paragraaf). Deze twee dosimeters 

kunnen toch verschillende waarden voor de "dose equivalent for reading", 

H , opleveren, nadat ze onder identieke omstandigheden zijn bestraald op 

een persoon. 

Neem twee typen dosimeters met vlakke energieresponsie, naar met 

verschillende hoekresponsie. Dosimeter type 1 heeft een isotrope responsie 

(is dus gevoelig voor terugverstrooide straling), dosimeter type 2 is 

alleen gevoelig voor straling die op de voorzijde van de dosimeter valt. 

Verder is de responsie van beide dosimeters zodanig, dat bij bestraling, 

vrij in lucht, de reading M. _ van de dosimeters gelijk is aan H'(10) van 

het stralingsveld. 

De beide dosimeters worden gecalibreerd op de ICRU-bol in een homogeen 

stralingsveld. Stel dat het kematempo aan het oppervlak van de ICRU-bol 

een factor 1,5 hoger is dan het kermatempo op dezelfde locatie in 

afwezigheid van de bol. Stel verder H'(10) - 1. Dan zijn de 

calibratiefactoren van de dosimeters: 

«t - H'(10) / Mj_ - 1 / 1.5 
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N2 - H*(10) / M2 - 1 / 1 - 1 

Vervolgens worden beide dosimeters, gedragen door een persoon, bestraald in 

hetzelfde veld. De positie van de dosineters op het lichaam van de persoon 

is ook identiek. Doordat de geometrie en samenstelling van het persoon 

verschillen van de ICRU-bol zal het terugverstrooide veld anders zijn. 

Stel: de verhoging van het kermatempo door terugverstrooiing ter plaatse 

van de dosimeters is een factor 1.2. Dosimeter 2 is niet gevoelig voor de 

terugverstrooide straling, dus geeft hetzelfde signaal als bij de 

bestraling op de bol. Dosimeter 1 doet dit echter niet: 

H r . l - M l N l - 1 2 / 1 - 5 - ° - 8 

H r 2 - M 2 N 2 - 1 . 1 - 1 

Dus: hoewel beide dosimeters goed gecalibreerd zijn op de ICRU-bol, leveren 

ze verschillende waarden voor H , na bestraling onder identieke 

oostandigheden. Dit is alleen het gevolg van de verschillende eigenschappen 

van de dosineters. 

Vat kan nu gezegd worden van de eisen die aan een type dosineter gesteld 

moeten worden, zodat er in redelijke mate aan de aannamen voldaan wordt, 

die inherent zijn aan de keuze van een calibratieprocedure? Dit zal voor de 

drie methoden, geïntroduceerd in de vorige paragraaf, nader beschouwd 

worden. 

(i) De "ICRU-oethode" neemt aan dat de "dose equivalent for reading", 

ofwel, het produkt van het signaal van de dosimeter gedragen op een 

persoon, M , en de calibratiefactor bepaald op de ICRU-bol, N, . , een 

goede benadering is van het individuele dosisequivalent, H . Deze H kan 

oen zien als het produkt van het signaal, M , en een onbepaalbare 

calibratiefactor voor de mens, N . In formulevorm: 
mens 

H - N. .M = H - N M 
r bol mens p mens mens 

ofwel 
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ol mens 

De aanname houdt dus in dat de calibratiefactor niet sterk van het gekozen 

fantooB af mag hangen. De calibraciefactor Is het quotient van de 

grootheid die oen vil neten (het dosisequivalent op diepte in de ICRU-bol. 

resp. in de mens), en het signaal dat de dosimeter afgeeft tijdens de 

calibratie. Het signaal van de dosimeter moet dus evenredig zijn met het 

dosisequivalent in de bol, xesp. in de mens. Het dosisequivalent op een 

bepaalde diepte is afhankelijk van de mate van terugverstrooiing van 

straling in het fantoom. De dosimeter zal dus gevoelig moeten zijn voor 

terugverstrooide straling. 

Uit verschillende vergelijkingsexperimenten, b.v. door Bohm ec.al. (35), 

blijkt dat veel TLD-badges voor de meting van fotonen aan deze voorvaarde 

voldoen. Vergelijkingen van metingen met film-badges laten meer afvijkingen 

zien. 

(ii) De tveede methode gaat ervan uit dat het signaal van de dosimeter 

geplaatst op een antropomorf fantoom, M , en het signaal van de dosimeter 
Ala 

gedragen op het lichaam van een persoon, H . ongeveer gelijk zijn 

(ondanks eventueel kleine, maar onvermijdelijke verschillen tussen fantoom 

en mens): 

H « M 
an mens 

Ofwel: het signaal van de dosimeter zou, in het ideale geval, onafhankelijk 

van het fantoom moeten zijn. Dit is alleen mogelijk als de dosimeter 

ongevoelig is voor terugverstrooide straling. In feite is dan ieder 

willekeurig fantoom "voldoende antropomorf", ongeacht grootte, vorm en 

materiaal. Dus ook bijvoorbeeld een Perspex blok, of helemaal geen fantoom 

(limiet geval van een heel klein fantoom). 

Zoals eerder opgesaerkt, betekent dit dac de persoonsdosimeter in feite een 

omgevingsdosimeter is, die H' meet voor de half ruimte aan de voorzijde van 

de persoon. Een dosimeter die H' meet, zou men kunnen maken door de 

achterzijde te voorzien van materiaal dat de terugverstrooide straling van 

het fantoom voldoende absorbeert, en zelf zoveel straling terugverstrooit 

dat de meter ongevoelig wordt voor terugverstrooide straling afkomstig van 

*b 
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het fantoom (mens). Voor fotonen is dit wellicht mogelijk; echter, een 

persoonsdosimeter voor neutronen zou zeer veel materiaal vereisen. Een 

"Albedo type" dosimeter meet vrijwel alleen terugverstrooide straling. Het 

menselijk lichaam fungeert als moderator. Dit type dosimeter voldoet dus 

zeker niet aan de voorvaarden voor de "H'-methode" (36, 37). 

(iii) De "IAEA-methode" stele dat de dosis op diepte, H , in het persoon 

die de dosimeter draagt, ongeveer gelijk is aan het produkt: 

H = N M - ( H / M ) M 
p an mens an an mens 

ofwel 

H / M = H / M 
p mens an an 

Net zoals bij de ICRU-methode moet het signaal van de dosimeter dus 

evenredig zijn met de dosis op diepte in het fantoom (mens) waarop de 

dosimeter is bevestigd. Analoog aan de redenatie gegeven bij methode (i). 

zou de dosimeter daarom gevoelig moeten zijn voor terugverstrooide 

straling. 

Het verschil met de ICRU-methode is dat bij die methode het fantoom, waarop 

de calibratie verricht moet worden, vastligt. De iAEA-methode schrijft niet 

een bepaald type fantoom voor. Afhankelijk van het type dosimeter en het 

type straling dat gemeten moet worden, moet het calibratiefantoom meer of 

minder "antropomorf" zijn om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. 

Voor alle drie methoden geldt dat de calibratieomstandigheden afwijken van 

de meetomstandigheden. Vooral het feit dat de persoonsdosimeter tijdens de 

meting op een persoon wordt gedragen, terwijl dat niet mogelijk is tijdens 

de callbratie, leidt tot onzekerheden. Een goede test voor dosimeters zou 

zijn, het neten van de gekozen grootheid (dosis op diepte in het fantoom, 

of H') met de dosimeter bevestigd op verschillende fantomen (36). Als de 

metingen van d*> gewenste grootheid op verschillende fantomen binnen 

acceptabele grenzen overeen komen, zal de dosimeter ook geschikt zijn voor 

neting van de grootheid op een persoon. 



4.6. Operationele grootheden en effectief dosiseouivalent 

Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk drie. Boeten de operationele grootheden 

als maat kunnen dienen voor het effectieve dosisequivalent, H_. De grenzen 

voor de stralingsbelasting van ' *n persoon worden ii—ers in de grootheid IL. 

gegeven. Hoewel de definities de operationele grootheden zó zijn 

opgesteld dat in veel gevallen de meetwaarde van H'(10) of H (10) 

rechtstreeks als vaarde voor H_ overgenomen kan worden, is het toch 

belangrijk de relatie tussen M_ en de operationele grootheden nader te 

bestuderen. 

De relatie tusfen IL en de operationele grootheden hangt van vele factoren 

af: de soort straling, de energie- en hoekverdeling van het stralingsveld, 

de positie van het punt waar de operationele grootheid bepaald werd, en 

individuele verschillen tussen mensen (of modellen van mensen) waarvoor H_ 

bepaald wordt. In de praktijk zijn veel van deze factoren onbekend. Daarom 

is men vaak tevreden met een omrekening, waarbij H_ vel overschat mag 

worden maar niet onderschat (m.a.w. H_ moet "conservatief bepaald" worden). 

De stralingsbelasting van een persoon kan dan in ieder geval onder een 

bepaald maximum worden gehouden. Zo'n "omrekening" kan ook betekenen dat de 

vaarde van de operationele grootheid wordt overgenomen als waarde voor H_. 

Voor de exacte bepaling van IL moet men in principe de dosisequivalenten in 

verschillende weefsels kennen. Omdat het onmogelijk is in de weefsels van 

een persoon de dosis werkelijk te meten, ken een omrekening van de 

operationele grootheden naar het effectieve dosisequivalent alleen gedaan 

worden met behulp van berekende waarden voor H-/H', respectievelijk H_/H . 

Deze quotiënten zijn ook afhankelijk van alle bovengenoemde factoren (soort 

straling, de energie- en hoekverdeling etc). 

De berekening van H_/H'(10) gaat als volgt: men definieert een 

stralingsveld, en bepaalt van dit stralingsveld H'(10). Vervolgens plaatst 

men een "full-size" antropomorf fantoom in het betreffende veld. Het 

fantoom kan experimenteel of mathematisch zijn, maar het moet vel modellen 

van de verschillende menselijke weefsels bevatten. In het fantoom bepaalt 

men de weefsel dosisequivalenten die nodig zijn voor de berekening van H_. 

Uiteindelijk kan men het quotient van H_/H'(10v berekenen voor het 

betreffende stralingsveld en het betreffende fantoom. 
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Deze procedure levert alleen consistente resultaten op als her 

stralingsveld homogeen is over het volume dat van belang is. Door de 

sommatie over verschillende weefsels verspreid over het lichaam, levert H_ 

één getal op dat geldt voor een persoon als geheel. H„ is daarom per 

definitie constant over het volume dat een persoon inneemt. H'(10) kan 

echter variëren over het volume van een persoon als het veld niet l.omogeen 

is. In een inhomogeen veld zouden er zodoende verschillende waarden van 

HE/H'(10) bepaald kunnen worden, afhankelijk van de positie waar H'(10) 

bepaald wordt. 

De procedure ter bepaling van H_/H gaat analoog aan de hiervoor beschreven 
E p 

procedure. Nu wordt echter direct het fantoom in het betreffende veld 

geplaatst. De waarde van H bij een bepaald stralingsveld hangt af van de 

locatie op het fantoom waar H gemeten wordt. Deze locatie moet dus ook 

aangegeven vorden. Omdat men bij deze procedure sowieso de positie moet 

aangeven waar H bepaald wordt, is het niet nodig het stralingsveld 

homogeen te veronderstellen. 

Er zijn een aantal bestralingsgeometrieën gedefinieerd voor bestraling van 

een {antropomorf, fantoom in een homogeen veld (zie figuur 3). De 

anteroposterior (AP) geometrie duidt op bestraling van de voorzijde naar de 

achterzijde, met de bundel loodrecht op de lange as van het fantoom. 

Omgekeerd is de posceroanterior (FA) geometrie bestraling met een bundel 

van de achterzijde naar de voorzijde. De laterale (LAT) geometrie betekent 

bestraling van één van beide zijkanten. Bij deze geometrieën is de 

oriëntatie van het fantoom ten opzichte van de bron vast. 

Er is ook een geometrie (ROT) gedefinieerd on de situatie na te bootsen van 

een persoon die zich willekeurig beweegt ten opzichte van de positie van de 

bron. Daartoe roteert men het fantoom tijdens de bestraling om de verticale 

as, terwijl de bundel een constante richuing behoudt. Men kan ook het 

fantoom in vaste oriëntatie houden, en de bundelrichting roteren om de 

verticale as van het fantoom. 

Tenslotte is er nog de isotrope (ISO) geometrie waarbij het stralingsveld 

onafhankelijk van de richting is. Dit kan de situatie weergeven van een 

persoon die zich in een homogene wolk radioactief gas bevindt, of een 

situatie waar men de bijdrage van homogeen verstrooide straling beschouwt. 
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AP 

LAT 

& 

ROT 

Figuur 3: Bestralingsgeometrieen 

Uit verschillende bronnen kan men informatie over de waarde van H_/H (10) 

en van H_/H'(10) verkrijgen (1 , 2, 39, 40). Uit deze gegevens b l i j k t dat 

H (10) het effect ieve dosisequivalent, H_, het aeest conservatief bepaalt. 

Dit komt doordat, b i j uniforme straling, de maximale dosis in weefsel 

meestal op ongeveer 10 ras onder de oppervlakte terecht komt (41). Bovendien 

wordt, b i j niet-uniforme bestraling, het dosisequivalent op 10 mm diepte 

gemaximaliseerd op de centrale as in de ICRU-bol door de alignment van het 

s tral ingsveld. Zolang de operationele grootheid het maximale 

dosisequivalent, H , aangeeft dat in het lichaam voorkont, wordt het 
max 

ef fect ieve dosisequivalent, H„, a l t i jd conservatief door deze operationele 

grootheid bepaald. Dit i s a ls volgt in te zien: 

H- - Lr w_ H_ - H y_ w_ (H_/H ) S H' L. w. - H 
£ 1 T T max *T I T max max *T T i max 

( * ) 

want 
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Uit (*) leest men het resultaat: 

H > Hc max E 

De definitie van de "directional dose equivalent", H', bevat niet de 

alignment van het stralingsveld. Bij bestraling van de bol in de PA 

geometrie (bestraling vanaf de achterzijde) zal men een lage waarde voor 

H'(10) meten voor b.v. fotonen, die niet diep doordringen. Immers, de 

fotonen moeten eerst een lange veg afleggen door de bol voordat ze de 

tegenoverliggende zijde bereiken. Hierbij kan een groot gedeelte van de 

fotonen in de bol verstrooid of geabsorbeerd worden, zodat ze niet het 

meetpunt bereiken aan de andere zijde van de bol. Daardoor kan men H bij 

lage energieën tot een factor 1000 onderschatten als men de meetrichting 

van H'(10) tegenovergesteld kiesn aan de richting waar de straling vandaan 

komt (2). H'(10,0*) is echter wel een conservatieve bepaling van H£ voor 

straling die van de half ruimte aan de voorzijde komt. 

Net als bij de meting op de bol, moet men bij de meting op het lichaam ook 

rekening houden met een grote onderschatting van de dosis als de 

meetpositie op het lichaam ongunstig gekozen is ten opzichte van de 

bestralingsgeometrie. Is het waarschijnlijk dat een belangrijke bijdrage 

van het veld uit de halfruimte aan de achterzijde komt, dan moet men met 

een tweede dosimeter H'(10,180") meten aan de achterzijde van het lichaam. 

Is de straling afkomstig van een gecollimeerde bundel (in het horizontale 

vlak), dan moet de dosimeter ook op de goede hoogte gedragen worden. 

Berekeningen van H„/H zijn niet bekend. In (2) wordt wel een vergelijking 

gemaakt tussen H (10)/K en H'(10)/K . H (10) werd berekend voor twee 

dosimeter posities op het MIRD-5 fantoom (40, 42). Uit deze berekeningen 

blijkt dat het verschil tussen H (10) en H'(10) nooit groter is dan 15% 

voor de twee gekozen dosimeter posities. 

Zoals reeds opgemerkt aan het begin van deze paragraaf, kan men de gemeten 

waarde van de operationele grootheid overnemen als waarde van H_, als men 

aanneemt dat H door de gekozen operationele eenheid conservatief wordt 
IL 

bepaald, Hen bepaalt dan dus niet H_, maar een bovengrens van H„. Dit is 

een geschikte procedure zolang het dosisequivalent ver onder de maximum 
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grenzen blijft. Echter, is het dosisequivalent vergelijkbaar met de naximua 

vaarden, dan wil men over het algemeen een nauwkeuriger waarde van H_, 

weten. Ook als ien de gegevens over stralingsbelasting va:« personen wil 

gebruiken os relaties te leggen tussen dosis en effecten, zal men enig idee 

van de mate van overschatting van H moeten hebben. Dit het voorgaande 

blijkt dat voor een nauwkeurige schatting van H_ altijd extra informatie 

over de bestralingsomstandigheden nodig is (soort straling, energie, 

geometrie). 

4.7. Consequenties van het gebruik van de nieuwe grootheden 

De voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk laten zien dat het gebruik van 

de niéuwe operationele dosisequivalent grootheden niet zo eenvoudig is. 

Doordat rechtstreekse meting van de grootheden niet mogelijk is, zullen er 

altijd benaderingen, aannamen en keuzen gemaakt moeten worden. 

Het Is duidelijk dat de rapportage van persoonsdosis moet gebeuren In de 

grootheid effectief dos is equivalent, H_. Vragen die vooralsnog onbeantwoord 

blijven bij het meten van persoonsdosis in de stralingshygiëne, zijn: 

-welke grootheid wordt gemeten? (b.v. H'(d), H*(d), H (d) 7) 

-velk fantoom vervangt de ICRU-bol? (materiaal, vorm, grcotte ?) 

-worden er correctief actoren toegepast, voor het feit dat er niet op 

de ICRU-bol wordt gecalibreerd? 

-zo ja, welke correctieractoren warden toegepast? 

•van welke referentie (s) worden de conversiecoéfficiènten gekozen? 

-is de gemeten grootheid een goede maat voor H_? 

In principe zou men steeds de aanbevelingen van de internationale 

commissies (ICRU, 1CRP) moeten blijven volgen. Deze commissies geven echter 

nog geen volledig antwoord op bovengenoemde vragen. De discussie in de 



-26-

literatuur over deze vragen is nog in volle gang. Mogelijk levert de 

opvolger van de 1CRU rapporten 39 en 43 ("Determination of Dose Equivalents 

from External Radiation Sources-Part 3", publicatie verwacht 1991) een 

consistente richtlijn op voor de praktische implementatie van de 

dosisequivalent operationele grootheden. 
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5. CONCLUSIES 

Een nauwkeurige bestudering van de deftnlcies van de nieuwe ICRT-grootheden 

leidt Cot de conclusie dat neting van deze grootheden zonder benaderingen 

niet aogelijk is. In het geval van de grootheden voor persoonsdosimetrie 

kont dit door de definitie van de grootheden In het menselijk lichaan. In 

het geval van de omgevingsdosinetrie grootheden kont dit door de definitie 

van de grootheden in een fantoom (de ICRU-bol) waarvan geen fysieke 

realisatie bestaat. 

Voor het gebruik van de nieuwe grootheden door dosioetriediensten zijn 

verschillende benaderingen aangegeven in de literatuur, vooral met 

betrekking tot de calibratieprocedures. Deze benaderingen kunnen 

onzekerheden leveren die acceptabel klein zijn, indien de eigenschappen van 

de toegepaste dosimeter goed passen bij de gekozen benadering. 

Hen kan echter verwachten dat de resultaten van een vergelijkingsexperiment 

tussen verschillende dosioetriediensten significant worden beïnvloed door 

de verschillende benaderingen van de dosioetriediensten en het 

vergelijkende laboratorium. Voor het uitvoeren van zo'n vergel ij kingsexpe-

riment moet het referentielaboratoriuo namelijk ook benaderingen maken, als 

de dosis, die aan de dosimeters wordt gegeven, uitgedrukt moet worden in de 

nieuwe grootheden. Als men een zinnige vergelijking wil maken, moeten deze 

benaderingen minstens zo goed zijn als de benaderingen die gemaakt worden 

door de dosioetriediensten. Daarom is kennis vereist over de benaderingen 

die de dosioetriediensten maken, voordat een experimentele opzet genaakt 

kan worden voor bestraling van dosimeters ten behoeve van een 

vergelijkingsonderzoek. 

Overigens is de discussie in de literatuur over de nieuwe ICRU-grootheden 

nog niet afgesloten. Het valt te verwachten, dat er aanvullende richtlijnen 

gegeven worden door de ICftU voor het gebruik van de grootheden. Een 

aanpassing van de definities van de grootheden kan echter ook niet 

uitgesloten *;orden. 



-28-

LITERATUUR 

1. ICRU (International Commission on Radiation Unies and Measurements). 

Determination of dose equivalents resulting from external radiation sources. 

Bethesda, Maryland: ICRU, 1985; ICRU report 39. 

2. ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements). 

Determination of dose equivalents resulting xron external radiation sources -

part 2. 

Bethesda, Maryland: ICRU, 1988; ICRU report 43. 

3. ICRP (International Commission on Radiological Protection). 

Data for use in protection against external radiation. 

Oxford: Pergaaon Press, 1987; ICRP publication 51. (Annals of the ICRP; vol 

17; no 2/3). 

l*. ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements). 

Radiation quantities and units. 

Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1962; National Bureau of 

Standards Handbook 84, ICRU report 10a. 

5. Greening JR. 

Fundamentals of radiation dosimetry. Medical physics handbooks 6. 

Bristol: Adam Hllger Ltd. 1981. 160 pp. 

6. ICRP (International. Commission on Radiological Protection). 

Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. 

Oxford: Pergamon Press, L977; ICRP publication 26. (Annals of the ICRP; vol 

1; no 3). 

7. ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements). 

Radiation quantities and units. 

Washington. D.C.: ICRU, 1971; ICRU report 19. 

3. ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurenents). 

Radiation quantities and units. 

Bethesda. Maryland: ICRU, 1980; ICRU report 33. 



-29-
* 

9. ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements). 

Tissue substitutes in radiation dosimetry and measurement. 

Bethesda. Maryland. ICRU, 1989; ICRU report 44. 

10. Williams G, Swanson WP, Kragh P, Drexler G. 

Calculation and analysis of photon dose equivalent distributions In the ICRU 

sphere. 

Hünchen: Gesellschaft fur Strahlen-und Umweltforschung mbH, 1983; CSF 

Bericht S-958. 

11. Wagner SR, Grosswendt B, Harvey JR, Hill AJ, Selbach HJ, Siebert BRL. 

Unified conversion functions for the new ICRU operational radiation 

protection quantities. 

Radiat Prot Dosim 1985; 12: 231-235. 

12. Williams G, Jankowski J, Swanson WP, Drexler G. 

Comparison of experimental and theoretical depth doses in the ICRU sphere 

using 1 S 7Cs. 

Health Physics 1985; 49: 94-99. 

13. Grosswendt B, Hohlfeld K, Kramer HM, Selbach HJ. 

Conversion factors for IC8S dose equivalent quantities for the calibration 

of radiation protection dosimeters. 

Braunschweig: Phyalkalisch Technische Bundesanstalt, 1988; PTB-Dos-lle. 

14. Tillkidis A, Crindborg JE, Llndborg L. 

Techniques for evaluating conversion coefficients to the new dose equivalent 

quantities at a calibration laboratory. 

Radiat Prot Dosim 1989; 28: 53-57. 

15. Cross WG. 

Accuracy of conversion factors for ICRU dosimetric quantities. 

Radiat Prot Dosim 1989; 28: 41-46. 



-30-

16. ISO (International Standards Organisation). 

X and 7 reference radiations for calibrating dosemeters and dose ratemeters 

and for determing their response as a function of photon energy. 

International Standards Organisation, International Standars ISO 4037 

(1979), and Amendment 1, Low Rate Series of Filtered X-radiations (1983). 

17. See l en tag WW, Panzer U, Drexler G, F la tz L, Santner F. 

A catalogue of spectra for the calibration of dosemeters. 

München: Gesellschaft für Strahlen-und Umweltforschung mbH, 1979; GSF 

Bericht S-560. 

18. lies WJ. 

Conversion coefficients from Air-kerraa to ambient dose equivalent for the 

international standards organisation's Wide, Narrow and Low Series of 

reference filtered X-radiations. 

Chilton. Didcot. Oxon: NRPB, 1987; NRPB-R206. 

19. Thompson IMG. 

Calibration of protection-level instruments, conversion coefficients, 

(Sv/Gy) for the ISO reference photon radiations. 

J Radiol Prot 1989; 9; 203-205. 

20. Burlin TE. 

The new quantities in radiation protection from external sources. Where are 

we now and where do we go from here? 

Radiat Prot Doslm 1985; 12: 83-87. 

21. Bartlett DT, Francis TM, Dimbylow PJ. 

Methodology for the calibration of photon personal doseaeters: calulation of 

phantom backseatter and depth dose distributions. 

Radiat Prot Dosim 1989; 27: 231-244. 



-31-

Alberts WC, Ambrosi F, Böhm J, Kluge H. 

Some implications of the new ICRU quantities on intercomparison measurements 

of individual dosemeters. 

Radiat Prot Dosin 1989; 28: 107-110. 

Wagner SR. 

Can the new ICRU operational quantities for individual monitoring be 

measured? 

Radiat Prot Dosim 1985; 12: 89-94. 

NRPB (National Radiological Protection Board). 

New radiation quantities recommended by ICRU for practical use in 

radiological protection: their implementation in the United Kingdom. 

Chilton, Didcot, Oxon: NRPB. 1986; NRPB-GS5. 

Marshall TO, Bartlett DT, Burgess PH. 

Current and future instrument and dosemeter designs to measure the new ICRU 

radiation quantities. 

J Radiat Prot 1987; 7: 107. 

Wagner SR. 

Freedom of phantom choice in calibrating individual monitors - consequences 

and restrictions. 

Radiat Prot Dosin 1989; 28: 59-61. 

Sellbach HJ, Hohlfeld K, Kramer HH. 

Calibration of personal dosemeters for X and gamma radiation in front of 

different phantoms. 

Radiat Prot Dosim 1989; 28: 69-72. 

Marshall TO, Christensen P, Julius HV. 

The new ICRU quantities and the CEC recommendations on individual 

monitoring. 

Radiat Prot Dosim 1989; 28: 143-lifi. 



-32-

?9. Jahr R, Siebert BRL, Alberts WG. 

Operational quantities and calibration procedures for individual monitoring. 

Radiat Prot Dosim 1989; 28: 33-36. 

30. Anbrosi P, Böhm J, Henkel U. 

Some aspects of designing and calibrating individual dosemeters in units of 

the directional dose equivalent H' (10) in the ICRU sphere for photon 

radiation, 

Radiat Prot Dosim 1985; 12: 215-218. 

31. IAEA (International Atomic Energy Agency). 

Manual of dosimetry in radiotherapy. 

Vienna: IAEA, 1970; STI/DOC/10/110. 

32. Grosswendt B. 

Conversion factors for the IAEA cube phantom for external photon 

irradiation. 

Radiat Prot Dosim 1989; 29; 177-182. 

33. Nette P, Aleinikov V, Griffith R. da Silva T. 

The possible role of the IAEA/WHO SSDL network in implementing the dose 

equivalent operational quantities into radiation protection practices for 

individual monitoring. 

Radiat Prot Dosim 1989; 28: 161-165. 

34. Wernli C, Jossen H, Valley JF. 

Methods of measurement and calibration in personnel dosimetry for external 

irradiation: presentation of the concept and the results of a test programme 

in Switzerland. 

Radiat Prot Dosim 1989; 28: 157-160. 

35. Böhm J, Piesch E, Regulla DF. 

How accurately do thermoluminescence and photoluminescence dosimetry systems 

indicate the new ICRU dose quantities for individual monitoring? 

Radiat Prot Dosim 1986; 17: 25-28. 



-33-

36. Alberts UG. 

Response of an Albedo neutron dosemeter to a s aCf neutrons on various 

phantoms. 

Radlat Prot Dosla 1938; 22; 183-186. 

37. Bauer BU, Alberts UG, fiurgkhardt B, et. «I. 

Energy and angle dependence of and phantoa influence on readings of neutron 

individual dosea*ters: first results of experiments. 

Radiat Prot Dosi» 1989; 28; 115-120. 

38. Alberts WG. 

Calibration of individual Monitors using the new ICRU quantities. 

Radiat Prot Dosin 1989; 27: 245-249. 

39. Veit R, Zankl H, Petoussi If, Drexler G. 

Dose equivalents in anthropomorphic phantoms and their relation to the 

ambient dose equivalent H*(10) for external exposure. 

Radiat Prot Dosla 1989; 28: 29-32. 

40. Williams C. Zankel H. Eckerl H. Drexer C. 

The calculation of dose f root external photon exposures using reference human 

phantoms and Monte-Carlo methods, Fart II. Organ doses from occupational 

exposures. 

Munchen: Cesellschaft für Strahlen-und Umveltforschung mbH, 1985; GSF 

Bericht S-1079. 

41. Kramer R. 

Ermittlung von Konversionfactoren rvischen Korperdosen und relevanten 

Strahlungskenngrössrn bei externer Röntgen- und Gamma Bestrahlung, 

München: Cesellschaft für Strahlen-und Uoweltforschung mbH, 1979; GSF 

Bericht S-5S6. 



-34-

42. Kramer R, Zankel M, Williams G, Drexer G. 

The calculation of dose from external photon exposures using reference human 

phantoms and Monte-Carlo methods. Part I. The male (ADAM) and female (EVA) 

adult mathematical phantoms. 

Hünchen: Gesellschaft für Strahlen-und Uaveltforschung mbH, 1982; GSF 

Bericht S-885. 


