Radio-activiteit en straling (grootheden en eenheden)

Voordracht uit de 40ste vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Radio-activiteit en de drinkwatervoorziening',
gehouden op 7en 8januari 1988 aan de TL* Delft.

1. Inleiding
De berichtgeving in de pers over de
gevolgen van het reactorongeval in
Tsjernobyl in 1986 heeft duidelijk aangetoond dat de kennis op het gebied van
straling en radio-activiteit bij het publiek
beperkt is. Naar hun aard verschillende
begrippen (zoals bronsterkte en stralingsdosis) werden verward en veel grootheden werden in verkeerde eenheden
uitgedrukt. De verwarring was zo groot
dat dit aanleiding was voor prof. Broerse
om zijn rede, uitgesproken bij het
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«• Én
van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Medische Stralenfysica, de
titel mee te geven: 'Hoeveel becel zat er in
spinazie?' [1].
In deze inleiding op het onderwerp
'radio-activiteit in de drinkwatervoorziening' zullen een aantal verschillende
grootheden met hun bijbehorende eenheden worden besproken. De bespreking
begint op een elementair niveau van
moleculen en atomen. Daarna worden de
belangrijke begrippen radio-activiteit en
straling geïntroduceerd. Vervolgens
worden een aantal dosimetrische en
stralingsbeschermingsgrootheden besproken. De bespreking eindigt met een
illustratie van de geïntroduceerde
begrippen aan de hand van de stralingsbelasting in Nederland.
2. Atomen, nucliden en isotopen
De meeste materie om ons heen bestaat
niet uit een enkele zuivere stof maar blijkt
te bestaan uit verbindingen. Verbindingen
zijn opgebouwd uit moleculen. Een molecuul is op te vatten als de kleinste eenheid
die nog alle eigenschappen van de verbinding bevat. Moleculen op hun beurt
blijken te zijn opgebouwd uit atomen.
Zuivere stoffen die uit één soort atomen
bestaan noemen we elementen.
Een atoom blijkt te bestaan uit een harde
kleine 'pit', de kern, met daarom heen een
aantal elektronen. De bouwstenen van de
kern worden moleculen genoemd.
Er kunnen twee soorten worden onderscheiden: de elektrisch positief geladen
protonen en de elektrisch neutrale
neutronen. Het aantal protonen wordt
weergegeven door het symbool Z en het
totale aantal nucleonen in de kern met het
massagetal (symbool: A). Als algemene
benaming van een atoomsoort gekarak-

Samenvatting
In deze inleiding wordt ingegaan op de begrippen die worden gebruikt bij de
beschrijving van de fysische verschijnselen radio-activiteit en straling. Voor een
algemene beschrijving van de blootstelling is het zinvol onderscheid te maken
tussen stralingsbron, stralingsveld en geabsorbeerde stralingsenergie. De verschillende grootheden die deze begrippen karakteriseren en hun bijbehorende
eenheden worden besproken. De grootheden blijken in de praktijk van de
stralingsbescherming niet geschikt voor een evaluatie van de stralingsrisico's. Een
grootheid die daar wel geschikt voor is, is het (effectief) dosisequivalent. Er wordt
kort ingegaan op de betekenis van deze grootheid. Tot slot wordt nagegaan uit
welke bijdragen de stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking is
opgebouwd.

teriseerd door het aantal protonen Z en
het massagetal A gebruikt men het woord
nuclide. Een nuclide wordt symbolisch
weergegeven door AX met X het chemisch
symbool van het element X. Bijvoorbeeld:
H1
I (spreek uit: jodium 131). Nucliden
met een gelijk aantal protonen Z maar een
verschillend aantal nucleonen A noemen
we isotopen. Ze staan in het periodiek
systeem der elementen op dezelfde plaats
(isos = gelijk, topos = plaats) dat wil
zeggen ze zijn chemisch niet van elkaar te
onderscheiden. Fysisch zijn ze te onderscheiden door hun verschil in massa.
Het verdient aanbeveling alleen over een
isotoop te praten als uit de context blijkt
welk element wordt bedoeld. In andere
gevallen gebruike men de meer algemene
benaming nuclide. Het aantal (stabiele)
isotopen dat per element wordt aangetroffen varieert van element tot element,
maar gemiddeld zijn dat er drie. De mate
van voorkomen van een isotoop ten
opzichte van de andere in de natuur voorkomende isotopen van dat element noemt
men de natuurlijke abundantie. Een aantal
van de hier geïntroduceerde begrippen
worden in tabel I geïllustreerd aan de
hand van het molecuul H 2 0 .
3. Radio-activiteit
De nucliden worden onderscheiden in
stabiele nucliden en niet stabiele nucliden.
De laatste duidt men aan met radwnucliden. Ook in de natuur vinden we
radionucliden maar van alle bekende
radionucliden zijn de meeste kunstmatig
geproduceerd (zie tabel II).
Het verschijnsel dat bepaalde niet stabiele
nucliden spontaan transformeren in
stabielere nucliden noemen we radio-

TABEL I- Nucliden enisotopen in natuurlijk1120.
Molecuul

ILO

Atomen
Il waterstofisotopen:
0 zuurstofisotopen:

Nucliden

Natuurlijke
Abundantie (%)

'II
H

99,9852
0,0148

I6Q

99,759
0,037
0,204

2

'7o
I8Q

activiteiten de spontane transformatie van
het ene nuclide in het andere: actiefverval.
Het verschijnsel doet zich in allerlei
vormen voor die kunnen worden gekarakteriseerd door: (i) de vervalwijze, (ii) het
vervaltempo en (iii) de vervalenergie.
3.1. Vervalwijze
De stabiliteit van een atoomkern blijkt in
hoge mate te worden bepaald door de
verhouding van de aantallen protonen en
neutronen. Wanneer er verhoudingsgewijs
te veel neutronen in de kern aanwezig zijn
kan een neutron zich transformeren in een
proton onder uitzending van een
/'(--deeltje. Dit zogenaamde /?--verval is
één van de meest voorkomende vervalwijzen. Het /?--deeltje blijkt identiek te zijn
met een 'gewoon' (dat wil zeggen negatief
geladen) elektron. Bij verhoudingsgewijs
te veel protonen kan een proton transformeren in een neutron onder uitzending
van een /?+- deeltje (positief geladen
elektron) of door het invangen van een
atomair elektron. Wanneer er zowel te
veel protonen als neutronen zijn, kan een
stabieler nuclide worden gevormd door
emissie van een a- deeltje. Een a-deeltje
blijkt te bestaan uit een heliumkern (een
stabiele binding van twee protonen en
twee neutronen). In een enkel geval wordt

TABEL II - Globale aantallen van bekende nucliden.
300

Stabiele nucliden
Nucliden
In de natuur voorkomend

60

Kunstmatig geproduceerd

840

Totaal

.200

Niet stabiele nucliden
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eenzelfde resultaat bereikt door splijting
van de kern in meestal grofweg gelijke
brokstukken. De oorzaak van de instabiliteit kan ook gelegen zijn in de ordening
van de nucleonen in de kern. In dat geval
kan uitzending van energie in de vorm
van y-straling (een vorm van elektromagnetische straling) een stabielere kern
opleveren. Na emissie van een deeltje
heeft een kern veelal nog niet een stabiele
toestand bereikt, zodat daarna y-emissie
of zelfs opnieuw verval kan optreden. In
tabel III wordt een overzicht gegeven van
de verschillende vervalwijzen.

van de vervalenergie beschikbaar als
kinetische energie van de uitgezonden
deeltjes. Hoeveel vervalenergie vrijkomt,
is sterk afhankelijk van het radionuclide.
Sterker nog: aan de energie van de uitgezonden straling kan men het radionuclide herkennen.

natuurlijke maat om het vervaltempo in
uit te drukken is de halveringstijd
(symbool: T,/3) dit is de tijd die nodig is
om het aantal radio-actieve kernen te
verminderen tot de helft van de oorspronkelijke waarde. Uitgedrukt in de
halveringstijd wordt het verloop van de
activiteit:
A(t) = A(0) 2->/'i''

(2)

De halveringstijd is sterk afhankelijk van
het radionuclide en kan variëren van
nanoseconden tot duizenden, zelfs miljarden jaren. Het vervaltempo is een

TABEL III - Oorzaken engevolgen van instabiele atoomkernen.
Oorzaak instabiliteit

Komedie

1. Te weinig protonen
Te veel neutronen

Soort verval

neutron wordt proton

/i~ verval

2. Te veel protonen
Te weinig neutronen

proton wordt neutron

ß+ verval
e-vangst

3. Te veel protonen en
Te veel neutronen

emissie van een «-deeltje
splijting

4. Verkeerde ordening
van de nucleonen

heroriëntering van

N(t)=N0e-it

(1)

met Xde zogenaamde vervalconstante, de
kans dat een kern vervalt per tijdseenheid.
Onder de activiteit (symbool: A) verstaan
we het aantal spontane kerntransformaties
per tijdseenheid: A(t) = dN/dt. Met
behulp van vergelijking (1) vinden we:
A(t) = exp(-/lt) met A(0) de activiteit op
tijdstip t = 0. Dus ook de activiteit
verloopt exponentioneel met de tijd. Een
TABEL IV- Schematisch overzichtvan energie-afgifte
endoordringdiepte van verschillende stralingssoorten*
Energie-afgifte
per cm

Doordringdiepte

++
+
- /+
+ /++
Hetekenis van de symbolen: - - : erg klein;
-: klein; +: groot; ++: erg groot.
De doordringdiepte neemt toe naarmate de
beginenergie groter is.

ß- ß+

}'verval

de kom

3.2. Vervaltempo
Het is interessant om te kijken naar het
tempo waarin de kerntransformaties zich
voltrekken. Radio-actief materiaal is niet
de ene dag nog radio-actief en de
volgende dag helemaal niet meer alsof alle
radionucliden zich op hetzelfde moment
transformeren. Radionucliden transformeren tot stabielere nucliden in een
steeds langzamer tempo, waarbij het
tempo dus ook de hoeveelheid radioactieve stof nooit nul wordt. Het tempo
wordt beschreven met de vervalwet: Is N 0
het aantal radio-actieve kernen op tijstip t
= 0 dan wordt het aantal kernen N(t) op
tijdstip t gegeven door:

Soort straling

a verval
spontane splijting

intrinsieke eigenschap van het radionuclide die door niets of niemand is te
beïnvloeden.
De grootheid activiteit wordt uitgedrukt in
becquerel (symbool: Bq). Eén becquerel is
de hoeveelheid radio-actieve stof waarin
één kerntransformatie per seconde plaatsvindt. De oude eenheid is de Curie
(symbool: Ci). Er geldt de volgende
relatie: 1Ci = 37-10 9 Bq (exact). Wanneer
de hoeveelheid activiteit wordt betrokken
op de massa waarin ze voorkomt dan
spreekt men over de massieke activiteit
(ook wel specifieke activiteit genoemd)
uitgedrukt in becquerel per kilogram.
De massieke activiteit van 40 K (een in de
natuur voorkomend radionuclide) in
dieetzout (KCl) bijvoorbeeld bedraagt
1.620 Bq kg-1 en in zand 200 Bq k g ' .
De activiteit is een maat voor de bronsterkte. Een veel gemaakte fout is dat men
de activiteit ziet als maat voor het
stralingsrisico. Er is (meestal) wel een
verband aan te geven tussen de activiteit
en het stralingsrisico maar om dat verband
aan te geven zijn er altijd extra gegevens
(het soort nuclide, de afscherming, de
afstand etc.) nodig. Voor het risico tengevolge van blootstelling aan straling zijn
veel geëigender grootheden ingevoerd, die
in paragraaf 6 zullen worden besproken.
3.3. Vervalcnergie
Bij radio-actief verval komt een hoeveelheid energie vrij, de zogenoemde vervalcnergie. De getransformeerde kern kan
een hoeveelheid van deze energie opnemen, maar meestal komt een groot deel

4. Straling
In het algemeen verstaan we onder
straling de emissie, voortplanting of
absorptie van energie. We kunnen onderscheid maken tussen elektromagnetische
straling, op te vatten als een stroom van
massaloze deeltjes genaamd fotonen, en
straling die bestaat uit een stroom van niet
massaloze deeltjes zoals a- en /?-straling.
De energie van de bij radio-actief verval
vrijkomende straling is in de regel groot.
Hierdoor is de straling in staat atomen te
ioniseren dat wil zeggen één of meer
elektronen van een atoom vrij te maken,
waarbij een positief geladen ion achterblijft. Men spreekt daarom ook wel over
ioniserende straling. Deze benaming voor
de bij radio-actief verval vrijkomende
straling is correct in tegenstelling tot de
veelgehoorde omschrijving 'radio-actieve
straling'. De laatste omschrijving is niet
correct omdat radio-activiteit een eigenschap is van bepaalde nucliden en niet
van straling.
De overeenkomst tussen de verschillende
stralingssoorten, die vrijkomen bij radioactief verval, is hun ioniserend vermogen.
De verschillen komen tot uiting wanneer
de straling wisselwerkt met materie en wel
in het bijzonder in de energie-afgifte en
de doordringdiepte (zie tabel IV).
5. Dosimetrische grootheden
De fundamentele fysische grootheid die in
relatie kan worden gebracht met fysische
en biologische effecten in materie is de
geabsorbeerde dosis (symbool: D).
Hieronder verstaan we de geabsorbeerde
stralingsenergie per massa-eenheid. In de
praktijk middelt men meestal de in een
volume geabsorbeerde energie over de
massa van dat volume. Enigszins slordig
spreekt men in plaats van geabsorbeerde
dosis dikwijls kortweg over dosis.
De eenheid behorend bij deze grootheid is
de gray (symbool: Gy). Eén gray is gelijk
aan de 1joule per kilogram. Meer bekend
is wellicht de oude eenheid, de rad
(radiation Absorbed Dose). Er geldt: 1 Gy
= 100 rad. Een dosis van 10 Gy veroorzaakt in water een temperatuurverhoging
van slechts 0,002 °C. In hogere organismen betekent 10 Gy echter een dosis die
de dood tot gevolg heeft. IIet blijkt dat
niet naar het warmte-effect van de straling
moet worden gekeken maar naar de
energie-afgifte op microscopische schaal.
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De invoering van de grootheid
geabsorbeerde dosis dateert uit 1953.
Daarvoor werd vooral onder radiologen
gebruik gemaakt van het begrip exposie
(symbool: X, toen nog exposiedosis
genoemd). De grootheid kan kortweg
worden omschreven als het aantal luchtionisaties per massa-eenheid door
röntgen- of gammastraling. De lading die
vrijkomt tengevolge van de ionisaties kan
worden gemeten. De SI-eenheid is
daarom coulomb (symbool: C) per kilogram. De speciale eenheid die vroeger (en
helaas ook nu nog) wordt gebruikt is de
röntgen (symbool: R). Kr geldt dat I R =
2,58 x 10-4 C kg-1. Het vreemde getal
houdt verband met het feit dat in de
oorspronkelijke definitie van deze eenheid
werd gesproken van de vorming van een
elektrostatische eenheid van lading per
cm 3 lucht. De grootheid exposie kent een
aantal nadelen. De grootheid is alleen
gedefinieerd voor röntgen- en gammastraling in lucht. Verder is het met de
huidige technieken onmogelijk om
exposies te meten van fotonen met een
energie kleiner dan 5 keV en groter dan
3 MeV. In deze energiegebieden heeft
deze grootheid dus geen praktische
betekenis. De grootheid zal daarom in de
toekomst worden afgeschaft. In de praktijk
wordt hij echter nog veelvuldig gebruikt
als meetgrootheid om het stralingsveld te
karakteriseren. Via omrekening kan dan
ter plaatse de geabsorbeerde dosis in een
willekeurig materiaal worden bepaald.
6. Stralingsbeschermingsgrootheden
(lelijke dosis van verschillende soorten
straling veroorzaken niet noodzakelijkerwijs een gelijke mate van biologisch effect.
Dit hangt samen met de microscopische
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en macroscopische verdeling van de
energie-afgifte. In de radiobiologie wordt
als parameter, die de biologische werking
van een stralingssoort uitdrukt, de Relatieve Biologische Effectiviteit (RBE)
gebruikt. Om deze factor te bepalen vergelijkt men de dosis van een referentiestraling met de dosis van de te onderzoeken straling die beide dezelfde
hoeveelheid en aard van het biologisch
effect veroorzaken. De REE factor hangt
van veel factoren af: het soort biologisch
effect, het biologisch medium, de dosis,
het dosistempo etc. Het is daarom niet
een geschikte factor voor de praktische
stralingsbescherming. Voor de stralingsbescherming wordt de biologische werkzaamheid van de verschillende stralingssoorten uitgedrukt in de kwaliteitsfactor
(symbool: Q). De Q-factor is te beschouwen als een globale aan de praktijk
van de stralingsbescherming aangepaste
RBE-waarde. Voor praktische stralingsbeschermingsdoeleinden heeft de 'International Commission on Radiological
Protection' (ICRP) voor verschillende
stralingssoorten te hanteren waarden van
de kwaliteitsfactor aanbevolen (zie tabel
V). Q is onafhankelijk van het beschouwde biologische effect en de keuze van het
weefsel of orgaan.

TABEL V- Kzvaliteitsfactoren volgens ICRP[2].
Slralingssooort
Röntgen- en gammastraling
Elektronen en posilonen
Protonen
Alfa deeltjes
Zware terugstoot kernen
Neutronen van onbekende energie

Q
1
1
10
20
20
20a

* Volgens de verklaring van de ICRP-bijeenkomst
in Parijs |3|.

A/b. 1- Dejaarlijkse stralingsbelasting (effectiefdosisequivalent) inNederlandahgevolgvan de bovengrondse
kernwapenproeven inhelbegin van dejaren zestig endievan helongeval teTsjcruobyl. Allewaarden zijn
berekend. Ontleendaanref. 7.

kort Wv.ndi
u i t v a u ü g a doita

Met behulp van de kwaliteitsfactor wordt
de grootheid dosisequivalent
(symbool: H) gedefinieerd volgens:

H= D x Q

(3)

Deze grootheid is op te vatten als de naar
biologische werkzaamheid gewogen geabsorbeerde dosis. In de stralingsbescherming wordt deze grootheid gehanteerd als maat voor de kans op een fatale
kanker of ernstige erfelijke afwijkingen in
de volgende generaties (zogenaamde late
stralingseffecten). De eenheid van dosisequivalent is de sicvert (symbool: Sv).
De oude eenheid is de rem (Röntgen
Equivalent Man). Er geldt 1sievert =
100 rem. In de praktijk wordt vaak
gebruik gemaakt van de benadering: een
exposie van 1R veroorzaakt 1 rem
(0,01 Sv) in zacht weefsel.
Bij het gebruik van de grootheid dosisequivalent dient men te bedenken dat de
kwaliteitsfactor per definitie geen precieze
kwantitatieve inschatting geeft van de
biologische effecten. Vandaar dat het
gebruik van de grootheid dosisequivalent
zijn beperkingen kent. Zo is H bijvoorbeeld niet te gebruiken wanneer het gaat
om het vaststellen van mogelijke acute
effecten van grote stralingsdoses zoals in
de radiotherapie of in ongevalssituaties
(de brandweerlieden in Tsjernobyl).
In dergelijke gevallen dient men de
geabsorbeerde dosis en de aard van de
straling als uitgangspunt van verdere
beschouwing te nemen.
Uit onderzoek naar de stralingseffecten bij
overlevenden van de kernwapenexplosies
in Hiroshima en Nagasaki is komen vast
te staan dat niet ieder orgaan van het
menselijk lichaam even gevoelig is voor
straling. Kijken we naar de inductie van
kanker dan blijken bijvoorbeeld de longen
gevoeliger voor straling te zijn dan een
orgaan als de dikke darm. Alleen in het
geval van een uitwendige bestraling van
het totale lichaam in een uniform
stralingsveld van hoogenergetische
gammastraling is er sprake van een
enigszins gelijkmatige dosisverdeling over
het gehele lichaam. Dan kunnen we
spreken over het dosisequivalent van het
1ABEL VI - Weegfactoren volgens de
ICRP-aanbcvelingen [4].
Orgaan/Weefsels

wT

gonsden
borstweefsel
rood beenmerg
longen
schildklier
botoppervlak
overige

0,25
0,15
0,12
0,12
0,03
0,03
0,30

totaal

1,00
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totale lichaam. Bij andere vormen van
blootstelling is er in het algemeen een
sterk variërende dosisverdeling over de
afzonderlijke organen. Dit geldt zowel
voor uitwendige bestraling van nietpenetrerende stralingssoorten (a- en
/?-straling) als voor inwendige besmetting
met radio-actieve stoffen. Inwendige besmetting vindt bijvoorbeeld plaats bij
ingestie (inslikken) van radio-actief
besmet voedsel of drinkwater. Voor de
situatie van een ongelijkmatige bestraling
van het lichaam is de grootheid effectief
dosisequivalent (symbool: HFJ ingevoerd.
Het effectief dosisequivalent kan worden
omschreven als de som van de dosisequivalentwaarden voor alle bestraalde
organen T (van Target) waarbij ieder
orgaan is vermenigvuldigd met een
zogenoemde weegfactor:
H E = X w, x H-r

(4)

i

De weegfactoren (zie tabel VI) brengen
de verschillen in gevoeligheden voor
kankerinductie en genetische effecten van
de verschillende organen en weefsels in
rekening. Uit de tabel valt op te maken dat
wanneer het totale lichaam als orgaan
wordt opgevat, de weegfactor gelijk is aan
1,zodat het begrip effectief dosisequivalent in geval van totale lichaamsTABEL VII - Limietwaarden voorhetjaarlijkse
dosisequivalcnt (mSv/j) volgens ICRP-aanbcvelingen
(ll)77) enhetBesluitStralingbescherming (1987).
Beroepshalve Leden van de
blootstelling
bevolking
'gehele lichaam' (H E )
50
ooglenzen
150
overige organen/weefsels 500

5*
15
50

* bij blootstelling gedurende vele jaren:
gemiddeld 1 mSv/j (ICRP).

bestraling identiek is met het begrip
dosisequivalent.
Omdat de weegfactoren voor de verschillende organen en weefsels vermeld in
tabel VI gemiddelden zijn over beide
seksen en alle leeftijden zoals die in de
beroepsbevolking (18-65-jarigen) voorkomen, is het niet correct om aan de hand
van de individuele waarden van het
effectief dosisequivalent schattingen te
maken van de kans op kankerinductie bij
afzonderlijke personen. De grootheid kan
wel worden gebruikt om het gemiddelde
risico van de blootstelling aan straling te
schatten voor groepen, wanneer leeftijdsverdeling en sekse-onderscheid geen rol
meer spelen. In de Nederlandse wetgeving zijn de grootheden dosisequivalent
en effectief dosisequivalent gebruikt om
de blootstelling aan straling te limiteren
(zie tabel VII).

7. Stralingsbelasting
In deze slotparagraaf willen we nagaan
hoe groot het effectief dosisequivalent is
dat jaarlijks in Nederland wordt ontvangen. De stralingsbelasting is een
gevolg van verschillende stralingsbronnen.
De van nature in het milieu voorkomende
radio-actieve stoffen zijn te onderscheiden
in kosmogene en terrestrische. De eerste
worden voortdurend in de atmosfeer
gevormd onder invloed van kosmische
straling dat wil zeggen van straling die zijn
oorsprong vindt buiten de aarde. Tijdens
de passage door de atmosfeer wordt een
gedeelte van de straling in de lucht
geabsorbeerd, zodat men hoog in de
bergen aan meer kosmische straling wordt
blootgesteld dan op zeeniveau.
De terrestrische radionucliden zijn terug
te voeren met een halveringstijd van de
orde van de levensduur van de aarde.
De belangrijkste zijn 238 U, 232 Th en 40K.
Zij komen in alle soorten bodem en
gesteenten in wisselende concentraties
voor. Uranium en thorium vervallen via
een lange reeks van radionucliden van
verschillende elementen, waaronder
radium, naar een stabiel isotoop van lood.
Het tussenprodukt radium vervalt zelf
weer naar het radio-actieve gas radon.
Dit gas kan uit de bodem ontsnappen,
waardoor een aantal radionucliden in de
atmosfeer terechtkomt. 40 K (natuurlijke
abundantie: 0,012%) komt in grote
hoeveelheden in de aardkorst voor.
De Nederlandse bodem bevat in verhouding tot andere delen van de wereld
een relatief laag gehalte aan uranium,
thorium en kalium. Naast de lage concentraties vallen de grote variaties op.
In veengronden worden de laagste
concentraties gevonden, zandgronden
bevatten wat meer uranium en thorium en
in kleigronden zit veel kalium.
Uranium, thorium en kalium komen ook
voor in bouwmaterialen. De concentraties

voor deze radionucliden kunnen voor elk
materiaal sterk variëren en zijn afhankelijk
van de grondstof waaruit deze materialen
zijn gemaakt.
De radio-activiteit in de lucht wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er
radio-actief radongas uit de bodem
vrijkomt. Buitenshuis vindt door menging
met de lucht, die over het algemeen
vrijwel geen radon bevat, een grote
verdunning plaats zodat de concentratie
vrij laag blijft. Als een goed geïsoleerde
woning onvoldoende geventileerd wordt,
kan de radonconcentratie binnenshuis
sterk toenemen. De radio-actieve vervalprodukten van radon hechten in het
algemeen aan zeer fijne stofdeeltjes. Deze
stofdeeltjes kunnen worden ingeademd en
in de longen terechtkomen, waardoor de
longen aan straking bloot komen te staan.
Behalve via de ademhaling komen radioTABEL VIII - Voorbeelden van hoeveelheden (globale
waarden) radio-activiteitvan natuurlijke oorsprong.
Melk (van 4"K)
Vis (van 40K)
Dieetzout (KCl)
Bakolie
Aardappelen
Zeewater (van 40K)
Inname 40K via voedsel
Inname ' 4 C via voedsel

50 Bq/1
100 Bq/1
16,5 Bq/g
180 Bq/kg
100-500 Bq/kg
12 kBq/m !
100 Bq/dag
100 Bq/dag

actieve stoffen ook via het eten en drinken
in het lichaam terecht (zie tabel VIII).
Naast de blootstelling aan straling
afkomstig van natuurlijke stralingsbronnen
is er ook een blootstelling tengevolge
van kunstmatige stralingsbronnen.
Het medisch gebruik van straling
(in diagnostiek en therapie) levert hiervan
veruit de belangrijkste blootstelling. Men
dient zich hierbij te bedenken dat de
blootstelling bij het merendeel van de
medische toepassingen betrekking heeft
op patiënten. Dit betekent dat de persoon

TABEL IX - Overzichtvan degemiddelde stralingsbelasting uitgedrukt inmillisievertperjaar uit verschillende
bronnen waaraan de Nederlandse bevolkingwordtblootgeesteld (ontleendaanrcf. 6).
Soort stralingsbelasting

Oorsprong

0,30

12

Natuurlijke stralingsbelasting

Kosmische straling
Aarde en bouwmaterialen
- uitwendige bestraling
- inwendige bestraling
- radon en vervalprodukten

0,35
0,40
0,90
0,50

Kunstmatige stralingsbelasting

Geneeskunde
Wetenschap en techniek
Energievoorziening
Gebruiksartikelen
Radio-actief afval
Lall out
Tsjernobyl"

11
16
36
— 78
20

circa
Totaal aantal millisievert per jaar circa
a
in 1987;de bijdrage neemt jaarlijks af
b
Het verschil van 1%ontstaat door afronding.

mSv/jaar

%

1,95

-

< 0,01
< 0,01

-

0,01
0,02
0,53
2,5

0,4
0,8
— 21 h
100

589

H 2 0 (23) 1 9 9 0 , n i . 2 1

die de stralingsdosis ontvangt ook de
voordelen van de toepassing ondervindt.
Sommige consumentenprodukten zenden
ook straling uit. Dit geldt bijvoorbeeld
voor lichtgevende wijzers van horloges,
brandmelders die radio-actieve stoffen
bevatten, gasgloeikousjes etc. De hoeveelheid uitgezonden straling van al deze
Produkten is echter laag.
Radio-actieve stoffen en ioniserende
straling worden ook toegepast bij wetenschappelijk onderzoek en in de industrie
en landbouw, lien bekende toepassing is
de energie-opwekking in kerncentrales.
Kernenergie wordt in enkele landen ook
toegepast voor militaire doeleinden.
Deze toepassing heeft in de jaren vijftig en
zestig geresulteerd in een aantal bovengrondse kernproeven. Grote hoeveelheden radio-actieve splijtingsprodukten
zijn door deze proeven hoog in de atmosfeer gekomen, waaruit ze langzaam op de
aarde neerdalen. In afb. 1is de jaarlijkse
bijdrage aan het effectief dosisequivalent
van de gemiddelde Nederlander weergegeven. In deze afbeelding is ook de
berekende bijdrage weergegeven van het
ongeval in Tsjernobyl. Men ziet dat de
stralingsbelasting van de bovengrondse
kernproeven in het piekjaar 1963 groter is
dan van Tsjernobyl in 1986. De bijdragen
aan de stralingsbelasting van de mens van
diverse stralingsbronnen zijn samengevat
in tabel IX. De gegeven waarden zijn
uitgedrukt in de grootheid effectief dosisequivalent en geldig voor volwassenen in
Nederland. Alle waarden zijn gemiddelden en kunnen per individu
verschillen. Dit geldt met name voor
radon en vervalprodukten, omdat de
stralingsbelasting hiervan door menselijk
handelen kunstmatig kan worden beïnvloed.
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KVIV-KIVI Studiedag
Ontharding
De Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) en het Koninklijk
Instituut voor Ingenieurs (KIVI) houden
op 11december a.s. een gezamenlijke
studiedag over het onderwerp ontharding
van drinkwater.
De dag wordt gehouden in het Huis
KVIV, Desguinlei 214 te Antwerpen en
begint om 10.00 uur.
Tijdens de studiedag zullen Nederlandse
en Belgische deskundigen informatie
uitwisselen over de ontwikkelingen en de
actuele stand van zaken betreffende de
hardheid van drinkwater en mogelijkheden voor ontharding.
In Nederland wordt centrale deelontharding reeds sinds jaren op grote
schaal toegepast, hetgeen gedurende de
ochtendsessie zal worden belicht.
In België begint de problematiek van
hardheid en ontharding momenteel
actueel te worden, zoals tijdens de
middagsessie aan de orde zal komen.
Op het programma staan inleidingen over:
'Ontwikkelingen ontharding in Nederland', door prof. ir.J. C. van Dijk (TUD);
'Beleid Nederlandse overheid', door
dr. B.A.J. M. Haring (VROM);
'Recent onderzoek in Nederland',
door ir. Ai. W. M. van Kekeren (KIWA
NV);
'Onthardingsproblematiek in België',
door dr. W. Masschelein (BIWM);
'Particuliere waterontharding',
door ir. Y. Henderyckx;
'Froefonderzoek Schoten en Brasschaat',
door ir. P. Peeters (PIDPA);
'Modellering en kinetiek korrelreactor',
door dr. ir. D. Wilms (KUL).
Geïnteresseerden kunnen een folder
krijgen bij het secretariaat van het KVIV
(mevr. Peys), Desguinlei 214, B-2018
Antwerpen (tel. 0 3 - 2 1 6 0996) of bij de
heer ir. \V. Kramer, Directoraat-Generaal
Milieubeheer, Postbus 450, 2260 MB
Leidschendam (tel. 070-31743 25).
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
NVA-symposium
Zuiveringsslib, een probleem
van de eerste orde?
Programmagroep 3 (afvalwaterbehandeling) van de Nederlandse
Vereniging voor Afvalwaterbehandeling

en Waterkwaliteitsbeheer (NVA)
organiseert in samenwerking met de Subcommissie van de NVA een symposium
over het beleid en de technische stand van
zaken in de verwerking en afzet van
communaal zuiveringsslib en daarmee
vergelijkbare slibsoorten. In het ochtendprogramma wordt met name ingegaan op
het slibbeleid voor de korte en lange
termijn. Vervolgens komen in het middagprogramma de technische uitwerking van
het slibbeleid in een aantal regio's in
Nederland aan de orde. Het symposium
wordt georganiseerd voor mensen die:
- zich bij onder andere rijk, provincies en
waterkwaliteitsbeheerders bezig houden
met het ontwikkelen van beleid ten
aanzien van de verwerking en afzet van
zuiveringsslib;
- zich bij onder andere waterkwaliteitsbeheerders, ingenieursbureaus en
leveranciers bezig houden met de
technische realisatie van slibverwerkingsprojecten.
Het symposium zal op donderdag
8 november 1990 plaatsvinden in de
Blauwe Zaal van het Rai Congrescentrum
te Amsterdam, aanvang 9.30 uur.
Het programma omvat onder meer de
volgende voordrachten:
Het beleid van de rijksoverheid ten
aanzien van zuiveringsslib, door de heer
dr. J. H. Dewaide (Directie Drinkwater,
Water, Bodem van het Ministerie van
VROM).
Het rijksbeleid gezien uit het oogpunt van
de slibproducenten, door de heer
ir. H. A. Meijer (werkgroep zuiveringsslib
Unie van Waterschappen).
Het rijksbeleid gezien uit het oogpunt van
de milieubeweging door de heer
dr. R. S. E. W. Leuven (Stichting Natuur
en Milieu).
Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van slibontwatering, door de heer ir. H. F. van der
Roest (DHV).
Slibdroging als uitwerking van het rijksbeleid door de heer ir. R. den Engelse
(Hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en WestFriesland).
Compostering van zuiveringsslib in de
provincie Utrecht door de heer
ir.J. Ebbenhorst (Dienst Water en Milieu
provincie Utrecht).
Verbranding van zuiveringsslib in de
provincie Zuid-Holland door de heer
ir.J. H. B. te Marvelde (Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden).
Storten van eindprodukten van diverse
vormen van slibverwerking door de heer
ir.J.J. van den Berg (Grontmij).
De kosten voor deelname (inclusief lunch

