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VOORWOORD 
 
Deze samenvatting heeft tot doel verpleegkundigen, paramedici en 
verzorgenden van het Ziekenhuis Oost-Limburg inzicht te helpen krijgen in de 
problematiek van “ioniserende stralen” zoals zij die zelf of via de patiënten 
kennen.  
 
Aangezien het niet mogelijk is ioniserende stralen zintuiglijk waar te nemen, 
bekruipt velen het gevoel van onbehagen bij het betreden van een röntgenzaal, 
röntgenopnamen aan bed of bij het verplegen van iemand die een radioactieve 
stof werd toegediend. 
Dit gevoel  van misvattingen zijn vaak gebaseerd op onvoldoende voorlichting. 
De eerste contacten met de nieuwe uitvinding hebben dikwijls geleid tot 
ongevallen, soms met dodelijk afloop vooraleer alle gevaren gekend waren en de 
nodige veiligheidsmaatregelen voorgeschreven werden. 
We mogen evenwel niet vergeten dat in onze samenleving vele 
veiligheidsmaatregelen moeten nageleefd worden om gevaren te beheersen. 
 
Een paar voorbeelden: 
- 220 V wisselstroom kan dodelijk zijn. Toch treft men overal stopcontacten en 

elektrische apparaten aan. 
Dankzij beveiligingen en aardingen van alle toestellen kunnen bij correct 
gebruik ongevallen met elektriciteit praktisch uitgesloten worden. 

- In België rijden we met de auto aan de rechter kant. Wie links zal rijden, 
veroorzaakt bijna zeker ongevallen. 

 
Zo zijn voor het gebruik van ioniserende stralingen ook richtlijnen vastgelegd om 
NA TE LEVEN zodat deze straling op een veilige manier kan worden gebruikt. 
 
 
 
Dominic HERMANS 
Preventieadviseur-milieucoördinator 
Diensthoofd Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
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WETGEVING 
 
Wettelijke organisatie 
De wetgeving inzake ioniserende straling wordt geregeld door het Koninklijk 
Besluit van 20 juli 2001 houdende Algemeen Reglement op de Bescherming van 
de Bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de 
Ioniserende Stralingen (ARBIS). 
Dit reglement is van toepassing op alle handelingen die een risico kunnen 
inhouden ten gevolge van de blootstelling aan ioniserende stralingen die worden 
uitgezonden, hetzij door een kunstmatige, hetzij door een natuurlijke 
stralingsbron, wanneer de natuurlijke radionucliden worden bewerkt of zijn 
bewerkt geweest omwille van hun radioactieve eigenschappen.  
 
De volledige tekst van het reglement kan men downloaden van de website van 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) via volgende links: 
Algemeen reglement:  
http://www.fanc.fgov.be/newfanc/download/reglementation_20_07_2001_nl.pdf  
 
Bijlagen bij reglement:  
http://www.fanc.fgov.be/newfanc/download/reglementation_20_07_2001_annexes_nl.p
df 
 
Algemeen kan gesteld worden dat alle installaties waar de reglementering inzake 
ioniserende straling van toepassing is moeten vergund zijn. Installaties die 
vrijgesteld zijn van vergunning worden in het ARBIS beschreven.  
Afhankelijk van de hoeveelheid en van het type straling dat gebruikt wordt, 
worden de instellingen ingedeeld in een welbepaalde klasse.  
Zo werden  campus Sint-Jan en Andre Dumont vergund als klasse II terwijl 
campus Sint-Barbara ingedeeld wordt als klasse III.  
 
Opleiding en informatie 
De Werkgever is verplicht, de blootgestelde werknemers, vóór hun tewerkstelling 
te informeren over de verschillende aspecten rond het werken met ioniserende 
straling. De informatie zal herhaald worden in functie van de behoeften en 
minstens eens per jaar. 
De informatie heeft o.a. betrekking op :  

• de arbeidsrisico's 
• de basisnormen en regels van goede praktijk  
• de symbolen en vermeldingen 
• de onderrichtingen in noodgeval op niveau van de werkpost en van de 
onderneming 
• het belang van de naleving van technische en medische voorschriften 
met speciale aandacht voor de gevoeligheid van embryo en foetus voor 
ioniserende straling en de noodzaak tot snelle aangifte van een 
zwangerschap 
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• nauwkeurige onderrichtingen betreffende de bediening en het gebruik 
van installaties.Verbodsbepalingen worden aangeplakt.  
• vorming i.v.m. het gebruik van radioactieve stoffen.  

 
IONISERENDE STRALING 
 
Inleiding.  
Alles om ons heen is in zekere mate radioactief. Radioactiviteit is een volkomen 
natuurlijk verschijnsel. Zelfs ons lichaam is licht radioactief. De mens heeft het 
verschijnsel van de radioactiviteit dus niet 'uitgevonden', maar rond de vorige 
eeuwwisseling door observatie 'ontdekt'. Sedertdien heeft de mens ook 
kunstmatig radioactieve stoffen geproduceerd en voor diverse doeleinden 
gebruikt, meestal vredelievende, maar helaas ook vernietigende.  
 
Sommige atoomkernen zijn onstabiel.  
Meestal zijn atomen stabiel: ze blijven zichzelf. Om stabiel te zijn moet er een 
evenwicht zijn tussen de aantallen verschillende deeltjes in de kern. Bij sommige 
atomen is dat evenwicht verstoord. Er zijn te veel protonen in vergelijking met het 
aantal neutronen, of te weinig, of zelfs te veel van beide - er is een teveel aan 
energie in de kern. Men zegt van deze atoomkernen dat ze onstabiel of 
radioactief zijn. Stoffen die dit soort atoomkernen bevatten, noemt men 
radioactieve stoffen.  
 
Onstabiele atoomkernen moeten hun energie kwijt. 
Vroeg of laat ondergaat elke onstabiele atoomkern vanzelf een verandering om 
de overtollige energie kwijt te raken. Die energie wordt afgestoten in de vorm van 
energiedeeltjes of zuivere golfstraling. Wanneer gebeurt dat ? Dat is nooit te 
voorspellen, het gebeurt spontaan, plots.  
Hoeveel energie wordt afgestoten ? Tot een evenwicht in de kern bereikt is. Dat 
kan in verschillende stappen gebeuren. Dit proces noemt men radioactief verval. 
Zo dooft de activiteit van een hoeveelheid radioactief materiaal geleidelijk aan uit 
tot zij nagenoeg volledig verdwenen is.  
 
De straling van radioactieve stoffen is ioniserend.  
De stralen van de zon geven energie af in de vorm van warmte. De stralen van 
radioactieve stoffen geven ook energie af. Wanneer deze stralen door materie 
gaan, botsen ze met atomen of moleculen waaraan ze dan een deel van hun 
energie overdragen: een elektron wordt van een atoom weggerukt, of een atoom 
of molecule neemt een elektron op. Zo ontstaat een elektrisch geladen atoom of 
molecule, een ion. Dat verschijnsel noemt men ionisatie en daarom noemt men 
straling van radioactieve stoffen ioniserend.  
Wat is nu het verschil tussen zonnestralen en ioniserende straling ? 
Zonnestralen geven relatief weinig energie af, terwijl ioniserende straling zo veel 
energie afgeeft dat ze veranderingen kan veroorzaken in de materie waarin ze 
doordringt.  
Naast de ioniserende straling die door radioactieve stoffen wordt uitgezonden is 
er ook nog de ioniserende straling die in welbepaalde machines wordt 
gegenereerd. Zijn de stroom en de spanning uitgeschakeld, dan kan er geen 
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ioniserende straling, in het toestel, meer opgewekt worden . Het is een 
doordringende elektromagnetische straling welke ontstaat als gevolg van 
afremming van elektronen of andere energierijke geladen deeltjes. Bijvoorbeeld, 
in een röntgenbuis worden elektronen door een hoge gelijkspanning (relatief 
langzaam) versneld en op een metaalelektrode geschoten. Men spreekt hier van 
röntgenstraling of X-stralen. 
 
Soorten ioniserende straling  
• Gammastralen.  
Er zijn verschillende manieren waarop onstabiele atoomkernen naar meer 
evenwicht zoeken. Eén manier is het uitzenden van gammastralen. Dit zijn 
golfstralen van zuivere energie, zonder massa. Zoals alle elektromagnetische 
golven verplaatsen zij zich met de snelheid van het licht: 300.000 kilometer per 
seconde. Hun energie wordt bepaald door hun frequentie, dit is het aantal 
golven per seconde.  
Gammastralen hebben een groot doordringingsvermogen in de omringende 
materie. Ze kunnen slechts afgeremd worden door zware stoffen zoals ijzer, 
beton, lood van enkele centimeters tot meters dikte, afhankelijk van de 
intensiteit. Gammastraling kan honderden meters lucht doorkruisen zonder 
noemenswaardig te verzwakken  
• X-stralen.  
X-stralen zijn elektromagnetische stralingen met een lagere energie en worden 
meestal geproduceerd door middel van een elektrisch toestel. Zijn de stroom en 
de spanning uitgeschakeld, dan kan er geen ioniserende straling, in het toestel, 
meer opgewekt worden. X-stralen vinden hun toepassing in de geneeskunde 
(radiografie, radioscopie), in de industrie en in de kristallografie. Ze kunnen vrij 
gemakkelijk door lood geabsorbeerd worden.  
• Alfa- en bètastralen.  
Alfa- en bètastralen zijn geen golven. Het zijn energierijke deeltjes die 
uitgestoten worden uit onstabiele atoomkernen.  
Bij alfastralen zijn de energiedeeltjes relatief groot en zwaar - het zijn 
heliumatomen bestaande uit twee protonen en twee neutronen. Hierdoor zijn 
alfastralen niet zeer doordringend en worden ze snel afgeremd. Een blad papier 
of een luchtlaag van 3 cm volstaan al om ze tegen te houden. De deeltjes 
worden met een snelheid van 16.000 km per seconde van de atoomkern 
weggeslingerd.  
Bètastralen zijn lichtere energiedeeltjes (elektronen). Zij worden van de 
atoomkern weggeslingerd met een snelheid van 270.000 km per seconde. Ze 
worden bijvoorbeeld tegengehouden door een aluminiumplaat van enkele 
millimeter of door 3 meter lucht.  
• Neutronenstraling.  
Deze soort straling kan voorkomen rond kernreactoren en versnellers. Ze kan 
ook ontstaan door spontane splijting van zware kernen en kan uitgezonden 
worden door neutronenbronnen. Neutronen worden door licht materiaal ( hout, 
water, paraffine...) afgeremd. Absorptie gebeurt uiteindelijk door speciaal 
gekozen materiaal, zoals cadmium.  
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Eigenschappen 
De voornaamste eigenschappen van ioniserende stralen zijn: 
1. Rechtlijnige voortplanting: geen weerkaatsing op lenzen of spiegels 
2. Verzwakkingseffect: de kracht van een röntgenstraal vermindert door de 

absorptie (cfr. Gebruik van loodschort), afstand en strooiing onder de vorm 
van secundaire stralen (ioniserende stralen met verminderde intensiteit en 
kwantiteit) 

3. Fotografisch effect: 
a. Sommige stoffen (vb. zinksulfide) kunnen licht uitzenden als zij door 

röntgenstralen worden getroffen. 
Dit kent in de radiologie zijn toepassing voor het vormen van een beeld 
op een röntgenplaat. 

b. Op een nucleaire afdeling wordt met behulp van een computer en een 
scintillatiecamera de verdeling van een ingespoten radioactieve stof 
gedetecteerd. 

4. Ionisatie-effecten 
5. Biologische effecten 
 
Het gevaar zit in de ioniserende straling.  
Radioactieve stoffen zenden ioniserende stralen uit. Die kunnen wijzigingen 
aanbrengen in de structuur van de materie waarin ze doordringen. Hoe gebeurt 
dit ? Door hun sterk energetisch karakter kunnen ioniserende stralen elektronen 
van atomen of moleculen uit hun baan trekken (ionisatie). Dit kan celschade 
veroorzaken. Nu is ionisatie een constant verschijnsel, ook in ons lichaam. We 
staan immers onafgebroken bloot aan ioniserende straling. Ons lichaam heeft 
echter een doeltreffend herstelmechanisme: het produceert voortdurend nieuwe 
cellen.  
Soms evenwel is de schade door bestraling onherstelbaar. De aangetaste cellen 
sterven af (vroege stralingseffecten) of leven voort in een gewijzigde vorm: ze 
hebben een mutatie ondergaan (vertraagde stralingseffecten) 
 
Blootstelling aan straling.  
Men onderscheidt verschillende soorten van blootstelling aan straling naar 
gelang de onderlinge afstand tussen de oorzaak van de straling "de bron" en het 
bestraalde object.  
Bevinden de radioactieve stoffen zich in een niet hermetisch afgesloten recipiënt 
dan spreekt men van "open bronnen". Bevinden de radioactieve stoffen zich 
daarentegen in een hermetisch afgesloten recipiënt dan spreekt men van 
"ingekapselde bronnen".  
In functie van de afscherming spreekt men van "naakte bronnen" wanneer er 
geen afscherming rond de bron is aangebracht. Is dit wel het geval dan is er 
sprake van "afgeschermde bronnen".  

• Uitwendige bestraling.  
Er is een risico voor uitwendige bestraling indien een gedeelte of gans het 
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lichaam blootgesteld wordt aan de straling afkomstig van apparatuur of 
radioactieve stoffen die zich buiten het lichaam bevinden.  
• Inwendige bestraling.  
Is meestal een rechtstreeks gevolg van een inwendige besmetting waarbij 
de radioactiviteit zich in het lichaam bevindt. Bij sommige therapeutische 
toepassingen kan het gebeuren dat men radioactieve bronnetjes via een 
katheder tijdelijk in een gezwel brengt om een optimale bestraling te 
verwezenlijken.  

 
Hoe groot is het gevaar?  
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Het menselijk lichaam bestaat uit 
organen (bv. long, huid, ogen, ingewanden, bloedvormende organen, 
voortplantingsorganen); deze zijn opgebouwd uit weefsels (bv. spieren, 
zenuwen, beenderweefsels), waarvan de elementaire bestanddelen de cellen 
zijn. Straling kan ook het gedrag van de cel zelf wijzigen en een kankerproces op 
gang brengen of stimuleren. Meestal werkt het herstelvermogen van het lichaam 
goed genoeg om deze effecten te neutraliseren.  
De grootte van het gevaar is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de 
duur van de blootstelling, de intensiteit van de bestraling, het type straling, en of 
het lichaam helemaal of slechts gedeeltelijk werd blootgesteld. Bovendien maakt 
men een onderscheid tussen vroege en vertraagde stralingseffecten.  

• Vroege stralingseffecten.  
Een hoge dosis straling kan leiden tot het afsterven van zo veel cellen dat 
ons lichaam ze niet snel genoeg kan vervangen. Ernstige symptomen, zoals 
huidverbranding, braken en interne bloedingen, zijn het gevolg. Bij een 
uitzonderlijk hoge dosis kan een persoon na enkele dagen of weken 
sterven.  
• Vertraagde stralingseffecten: celmutatie.  
De effecten van celmutatie verschijnen vaak pas na vele jaren. Daarom 
spreekt men van de vertraagde stralingseffecten. 
Er zijn studies uitgevoerd op bevolkingsgroepen die zijn blootgesteld aan 
een uitzonderlijk hoge dosis straling, onder meer bij de overlevenden van de 
atoomexplosies van Hiroshima en Nagasaki. Daaruit blijkt dat zeer hoge 
doses kunnen leiden tot een verhoogd kankerrisico en mogelijk ook tot 
genetische schade. Deze effecten kunnen niet worden vastgesteld bij elk 
afzonderlijk blootgesteld individu. Ze kunnen alleen worden afgeleid uit de 
statistische studie van grote bevolkingsgroepen; ze komen willekeurig voor 
bij de bestraalde populatie.  

 
Biologisch effecten van straling  

- Symptomen bij hoge acute blootstelling van het gans lichaam  
Effectieve dosis Symptomen Oorzaak 

1 Sv 
Misselijkheid Aantasting van het bloedsysteem 

(voornamelijk daling van het aantal 
witte bloedlichaampjes) 

4 Sv Braken Aantasting van het gastro-intestinaal 
systeem (maag-darmkanaal) 

6 Sv Diarree Aantasting van het gastro-intestinaal 
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systeem (maag-darmkanaal) 

10 Sv 
Apathie 
Lethargie 
Slaperigheid 

Aantasting van het centrale 
zenuwstelsel 

100 Sv Dood binnen enkele 
uren 

Vernietiging van het centrale 
zenuwstelsel 

 
 
NB. Geen paniek! De resultaten van de dosimeters zijn in mSv uitgedrukt (niet 
in Sv) en de jaarlijkse limiet voor personen beroepshalve blootgesteld aan 
ioniserende stralen is 20 mSv.  
 
- Symptomen bij lage dosis 
Het risico van straling is beperkt maar niet nihil. Het bestaat uit een zeer kleine 
kans op een later gezondheidseffect, voornamelijk kanker. Het is een risico dat 
ook in de natuur voorkomt, maar door de mens kan verhoogd worden. Hoe hoger 
de effectieve dosis, hoe groter de kans op een schadelijk effect. 
 
- De biologische effecten van de ioniserende stralen. 
Ioniserende stralen worden frequent in de medische wetenschap gebruikt. 
Van hun fysische eigenschappen (mate van absorptie, verspreiding, ...) wordt 
gebruik gemaakt in de radiologie en bij isotopenonderzoek. 
Hun biologische eigenschappen (vernietigend effect, mutageen effect, ...) worden 
aangewend in de radiotherapie bij de behandeling van kankers. 
 
Ioniserende stralen hebben in dit opzicht voornamelijk twee effecten: 

1. Inductie van maligniteiten en genetische afwijkingen bij LAGE dosissen. 
Dit is het nut en tevens het probleem van RADIOPROTECTIE 

2. Het vermogen om levende cellen te doden bij HOGE stralingsdosissen. Dit 
kent zijn toepassingen de behandeling van kwaadaardige aandoeningen. 

 
De biologische gevolgen van de bestraling zijn vooral toe te schrijven aan 
beschadiging van het DNA in de cellen. Een groot deel van de beschadiging is 
herstelbaar. Als de DNA schade niet kan hersteld worden, zijn er 2 
mogelijkheden: 

1. De cel kan niet overleven: celdood 
2. De cel blijft leven met beschadigde DNA: 

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben: 
a. Minder goed functioneren van de cel. Als er dit velen zijn dan kan de 

werking van het orgaan in het gedrang komen (vb. 
beenmergaantasting: aanmaak van bloedelementen daalt, 
weerstand van het lichaam daalt,...) 

b. Mogelijk effect op de celgroei: snellere vermenigvuldiging (zgn. 
tumorvorming). 
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Bescherming.  
Er bestaan afdoende, algemeen bekende methoden voor de bescherming van 
mens en milieu tegen straling. Wie op verantwoorde wijze met radioactieve 
stoffen omgaat, past steeds de principes van stralingsbescherming toe.  
Door uitgebreid onderzoek weten we veel over ioniserende straling. Gewapend 
met die kennis heeft de mens gereedschappen en technieken ontwikkeld en 
verfijnd om zich te beschermen. 
Als je vreest dat de zon schade aan je huid zal berokkenen, kan je een aantal 
voorzorgen nemen: onder een parasol gaan zitten of je insmeren met een 
zonnebrandolie.  
 
Met ioniserende straling is het niet anders: wie met radioactieve stoffen omgaat, 
moet zich beschermen tegen straling en tegen besmetting. Hoe kunnen we ons 
beschermen tegen straling ? De gereedschappen en technieken om ons te 
beschermen tegen ioniserende straling zijn gebaseerd op de volgende principes:  
 

Duur van de blootstelling.  

Hoe korter de blootstellingsduur, hoe kleiner de 
stralingsdosis. 

Afstand tot de bron.

Hoe verder de radioactieve bron verwijderd is, 
hoe kleiner de dosis. 

Afscherming en 
insluiting.

Het inkapselen of insluiten van radioactieve 
stoffen gaat de verspreiding ervan tegen. 

Beperking van de dosis aan de bron 
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Memo 

• Alfastralen worden door een blad papier geabsorbeerd en bètastralen 
worden reeds door enkele millimeters glas, plexiglas of aluminium 
geabsorbeerd.  
• X-stralen worden zeer sterk geabsorbeerd door enkele millimeters lood.·  
• Gammastralen worden zeer goed verzwakt door materie met een hoge 
densiteit, beton, ijzer, lood...·  
Neutronen worden vertraagd door licht materiaal (water, paraffine) en 
geabsorbeerd door boor of cadmium.  

 
Welke zijn de wettelijk vastgelegde, individuele dosislimieten ?  
De dosislimieten in België zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit (en zijn 
aanvullingen) van 20 juli 2001 (dat van kracht werd op 1 september 2001).  
 
De maximale dosis waaraan een burger mag worden blootgesteld bovenop de 
natuurlijke achtergrondstraling werd teruggebracht tot gemiddeld 1 mSv per jaar, 
gemeten over vijf jaar, met een maximum van 5 mSv in één jaar.  
 
Voor de werknemers beroepshalve blootgesteld aan ioniserende stralen  
bedraagt de maximale dosis 20 mSv per jaar, gemeten over vijf jaar, met een 
maximum van 50 mSv in één jaar.  
 
Ter vergelijking: gemiddeld wordt ieder van ons in België blootgesteld aan 
ongeveer 3,5 mSv (uitersten van 1,5 à 9 mSv) per jaar tengevolge van de 
kosmische straling en de radioactieve stoffen die aanwezig zijn in de natuur, in 
de bodem en in bouwmaterialen. Dit varieert van plaats tot plaats, afhankelijk van 
de aard van de bodem en de gesteenten. Voor de medische toepassingen 
bedraagt de gemiddelde jaarlijkse dosis in Europa ongeveer 1 mSv (voor België 
is dit 2 mSv).  
 
Er zijn grenzen bepaald die in geen geval mogen overschreden worden, en waar 
we ver beneden moeten blijven.  
 
Dosimetrie 
De personeelsleden welke uit hoofde van hun werkzaamheden kunnen 
blootgesteld worden aan ioniserende straling zijn door de wetgever verplicht om 
tijdens hun werkzaamheden een dosimeter te dragen t.h.v. de borst. Wanneer 
het risico bestaat dat handen en polsen een grotere dosis kunnen ontvangen kan 
een aangepaste dosimeter gedragen worden (bvb ringdosismeter).  
 
De dosimetrie heeft niet alleen tot doel na te gaan of de wettelijke limieten 
werden overschreden, maar er wordt eveneens nagegaan of er geen hogere 
dosis dan verwacht werd opgelopen. Indien dit het geval is moet nagegaan 
worden welke abnormale situaties hier eventueel de oorzaak van waren.  
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Bij een mogelijk incident is het de bedoeling, om door middel van de dosimetrie, 
een zo nauwkeurig mogelijke evaluatie uit te voeren van de opgelopen dosis 
teneinde de impact op de persoon te evalueren.  
 
Om de individuele dosis te bepalen wordt aan de beroepshalve blootgestelde 
personen een individuele dosimeter bezorgd. De dosimeter bestaat uit een 
houder, waarin een film en schermen aanwezig zijn. De film registreert de 
straling waaraan de betrokkene is blootgesteld; de schermen of filters dienen om 
een idee te krijgen over de aard en de energie van de stralingen.  
 
 
Dosislimieten.  
Een van de basisprincipes van de stralingsbescherming is het waken over het 
naleven van de vooropgestelde dosislimieten. Deze limieten werden bepaald om 
een zo laag mogelijk, maar aanvaardbaar, risico op stralingseffecten te 
bekomen.  
Onderstaande tabel geeft de dosislimieten aan die in de Belgische Wetgeving 
zijn opgenomen. De opgegeven waarden zijn deze voor 12 glijdende maanden.  
 
Categorie Totale lichaam  Delen van het lichaam 

500 mSv voor handen, 
polsen, voeten, enkels en 
huid 

Beroepshalve blootgestelde 
werknemers (inbegrepen 
vrouwen die kinderen 
kunnen voortbrengen ) 

20 mSv 
150 mSv voor de ooglens en 
schildklier (T) 
50 mSv voor handen, polsen, 
voeten, enkels en huid Het publiek 1 mSv / jaar 
15 mSv voor de ooglens 

Zwangere vrouwen niet werken met 
open bronnen. 

1 mSv ter hoogte van het 
abdomen tijdens hun 
zwangerschap 

Vrouwen tijdens 
borstvoeding 

niet werken met 
open bronnen.    

500 mSv voor handen, 
polsen, voeten, enkels en 
huid 

Leerlingen en studenten 
van 18 jaar en ouder In het 
kader van hun studies 

20 mSv 

150 mSv voor de ooglens 
150 mSv voor handen, 
polsen, voeten, enkels en 
huid 

Leerlingen en studenten 
tussen 16 en 18 jaar in het 
kader van hun studies 

6 mSv / jaar 

50 mSv voor de ooglens 
 
De verplichte dosimeter  
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De dosimeter is een persoonlijke dosimeter en moet ter hoogte van de borst 
gedragen worden. Deze dosimeter is strikt persoonlijk, heeft een uniek nummer 
per personeelslid en mag dus niet onderling door verschillende personeelsleden 
gedragen worden. In het ziekenhuis zijn er twee types: de film-dosimeter en de 
TLD-dosimeter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmdosimeter     TLD1-dosimeter 
 
Het dragen van de dosimeter ter hoogte van de broekzak is geen goede praktijk 
en resulteert in een slechte schatting van de dosis. Bij gebruik van een 
loodschort dient deze dosimeter ONDER de loodschort te worden gedragen.  
 
Op het einde van het jaar wordt er een bestralingstabel opgemaakt met de 
vermelding van de maandelijks ontvangen stralingsdosis. Elke individuele 
bestralingstabel wordt jaarlijks aan de Federale Overheid overgemaakt. Deze 
tabellen worden er 30 jaar bewaard. 
 
De extra dosimeters  
Indien men het risico loopt op een niet onbelangrijke bestraling van delen van het 
lichaam dan dient de persoon in kwestie één of meer bijkomende dosimeters te 
dragen. Men onderscheidt verschillende courante mogelijkheden. ·  

• De ringdosimeter wordt gebruikt is sommige diensten waar 
een relatief hoge dosis ter hoogte van de vingers verwacht 
wordt (Nucleaire Geneeskunde, Cyclotron). Deze dosimeter 
wordt zoals een ring gedragen aan één van de vingers. Zij 
worden gedragen met de zegel zo dicht mogelijk tegen en 
naar de behandelde radioactieve bron toe gericht.  

 
• De schildklierdosimeter (ROOD!) wordt gebruikt waar er 
relatief hoge dosis ter hoogte van de schildklier verwacht 
wordt. Deze dosimeter wordt BOVEN de schildklier-
beschermer gedragen. 

 
 

Dubbele dosimetrie is een techniek waarbij men door het dragen van twee 
dosimeters een schatting gaat maken van de werkelijk opgelopen (effectieve) 
dosis wanneer men tijdens de werkzaamheden een loodschort draagt (b.v. : in 
dienst coronarografie). De persoon beschikt dus over twee dosimeters: ·  

• Dosimeter 1 is de verplichte dosimeter en moet gedragen worden ter 
hoogte van de borst onder de loodschort. ·  

                                                 
1 thermoluminescent dosimeter 
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• Dosimeter 2 is de extra dosimeter en moet gedragen worden boven de 
loodschort. Deze dosimeter is ter herkennen aan de rode kleur. Verwissel 
deze dosimeters nooit onderling van plaats. De resultaten van beide 
dosimeters worden gebruikt om via een karakteristieke formule een 
schatting te maken van de effectieve dosis.  

 

 

Loodschort

Blauwe dosismeter: 
onder loodschort

Rode dosismeter: 
boven loodschort

De dosimeters zijn degelijk en vrij nauwkeurig. Ze worden regelmatig aan 
vergelijkende testen onderworpen. Onderling uitwisselen of experimenteren met 
dosimeters is verboden. Indien u een dosimeter krijgt, draag hem.  
 
DRAAG STEEDS UW DOSIMETER BIJ ALLE WERKZAAMHEDEN WAARBIJ 

BESTRALINGSRISICO BESTAAT.  
 
Bij latere betwistingen van risico's kan het Fonds voor Beroepsziekten tot 30 jaar 
terug nagaan of u reglementair een dosimeter hebt gedragen en uw diensthoofd 
hierop heeft toegezien.  
 
Aanvragen van een dosimeter  
Personen die niet over een dosimeter beschikken en die beroepshalve 
blootgesteld zijn aan ioniserende straling, kunnen, via hun diensthoofd, een 
aanvraag voor het bekomen van een dosimeter indienen bij de dienst preventie 
en milieu van het ziekenhuis via Heidi.Palmers@zol.be. 
 
Omwisseling van de dosimeter  
Afdeling operatiekwartier: De omwisseling van de dosimeters gebeurt 
tweemaandelijks. Elke tweemaandelijkse periode heeft een vast kleur: 
 
Periode jan/feb ma/april mei/juni juli/aug sept/okt nov/dec 

Kleur dosimeter GRIJS BLAUW GRIJS BLAUW GRIJS  BLAUW 
 
De afdelingen krijgen per twee maanden een nieuwe dosimeter (vb. grijs voor 
januari/februari), de blauwe (van de vorige periode) wordt ingeleverd. 
Vb. In februari dragen we dus de grijze dosimeter, de blauwe wordt opgehaald 
door de dienst preventie en teruggestuurd naar SCK. 
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Een dosimeter die 3 maal na elkaar niet omgewisseld is, wordt door SCK als 
verloren beschouwd en vervangen. 
 
 
Alle andere afdelingen buiten het operatiekwartier: 
De omwisseling van de dosimeters gebeurt maandelijks. De diensten krijgen 
nieuwe dosimeters op het einde van de maand, de oude worden ingeleverd.  
Enkel tijdens de maanden juli-augustus en december-januari gelden de 
dosimeters voor twee maanden.  
Er wordt gevraagd om de om te wisselen dosimeters in de dienst te centraliseren 
zodat de omwisseling vlot kan verlopen. Er wordt aangedrongen op een stipte 
omwisseling op het voorziene tijdstip. Een dosimeter die 3 maal na mekaar 
niet omgewisseld is, wordt door Controlatom als verloren beschouwd en 
vervangen.  
 
Resultaten  
Ook al komt de naam van de drager niet voor op de eigenlijke dosimeter, toch 
worden via de code op de houder, de ontvangen dosissen geïdentificeerd. De 
resultaten van de uitlezingen worden doorgestuurd naar het betrokken 
diensthoofd.  
De resultaten van de periodieke uitlezingen worden gecumuleerd.  
Op het einde van het jaar wordt, voor elk blootgesteld personeelslid, de 
gecumuleerde dosis via een BESTRALINGSFICHE overgemaakt aan de 
bevoegde diensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
en de arbeidsgeneeskundige dienst. Een kopie wordt ook bewaard op de 
preventiedienst van het ziekenhuis.  

Het is derhalve evident dat het gebruik van een dosimeter  
STRIKT PERSOONLIJK is. 

 
 
 
METEN VAN RADIOACTIVITEIT 
 
Wat zijn de eenheden en kan men radioactiviteit zeer nauwkeurig meten ?  
Straling van radioactieve stoffen kunnen we op geen enkele manier waarnemen 
met onze zintuigen. Toch heeft de mens uiterst precieze meetinstrumenten en 
eenheden ontwikkeld waarmee zelfs de kleinste hoeveelheid straling kan worden 
gemeten. De verschillende meeteenheden die hieronder besproken worden, 
kunnen verwarrend zijn bij een eerste kennismaking. Vandaar eerst deze 
vergelijking tussen een radioactieve bron, die ioniserende straling uitzendt, en 
een appelboom waaruit de appels op een persoon vallen.  
 

Becquerel : Bq Het aantal appels dat uit de boom valt, meten we in het 
kader van radioactiviteit met de Becquerel. 

Gray : Gy De energie die de appels overbrengen op de persoon, 
meten we bij radioactiviteit met de Gray. 

Sievert : Sv De builen die de appels veroorzaken bij de persoon, meten 
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we bij radioactiviteit met de Sievert. 
 
De eenheid voor activiteit van een radioactieve stof: Becquerel.  
De eenheid voor de activiteit van een radioactieve stof is de Becquerel, afgekort 
tot Bq. 
1 Becquerel komt overeen met één desintegratie (vervallende atoomkern) per 
seconde.  

• Het water in de oceanen bijvoorbeeld heeft een radioactiviteit van 
ongeveer 12 Bq per liter.  
• Het menselijk lichaam heeft een gemiddelde radioactiviteit van ongeveer 
120 Bq per kilogram.  
• De oude eenheid is de Curie: 1 Ci = 37.10+9 Bq = 37 GBq  
 
 
 
 

1 Ci 37.10+9 Bq 37 GBq gigabecquerel  

1 mci 37.10+6 Bq 37 MBq megabecquerel 

1 µCi 37.103 Bq 37 kBq kilobecquerel 

 
De eenheid voor de geabsorbeerde dosis: Gray. 
Ioniserende straling draagt energie over op weefsel. De hoeveelheid energie die 
wordt overgedragen op een bepaalde hoeveelheid weefsel noemen we de 
geabsorbeerde dosis. Deze wordt uitgedrukt in gray (Gy).  

• 1 Gray stemt overeen met 1 Joule per kilogram. 1 Gray ( Gy ) = 1 Joule / 
kg  
• Oude eenheid : de rad; 1 Gy = 100 Rad  

 
 
 
De eenheid voor de equivalente dosis: Sievert. 
Sommige soorten straling veroorzaken meer ionisatie dan andere: alfastralen 
meer dan bèta- en gammastralen. Om hiermee rekening te houden wordt de 
geabsorbeerde dosis vermenigvuldigd met een wegingsfactor om te komen tot 
de equivalente dosis. Deze laatste wordt uitgedrukt in Sievert (Sv).  

• Oude eenheid : de Rem; 1 Sv = 100 Rem  
 
De eenheid voor de (effectieve) dosis: millisievert.  
Sommige weefsels en organen zijn gevoeliger voor straling dan andere. Om 
hiermee rekening te houden wordt de equivalente dosis gewogen met een 
specifieke risicofactor voor elk weefsel of orgaan om de effectieve dosis te 
krijgen. Dit systeem biedt het voordeel dat alle soorten menselijke blootstelling 
aan ioniserende straling kunnen worden uitgezet op één risicoschaal. De 
effectieve dosis, vaak kortweg dosis genoemd, wordt meestal aangegeven in 
millisievert (mSv).  
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Het meten van radioactiviteit  
Ioniserende straling is niet waarneembaar door de menselijke zintuigen. Toch is 
deze straling schadelijk voor de gezondheid en dient de blootstelling eraan 
binnen wettelijk bepaalde limieten gehouden te worden. Afhankelijk van de 
meetdoeleinden kunnen verschillende categorieën van meettoestellen 
gedefinieerd worden.  

• Dosimeters. Om te zien of aan de wettelijke doseslimieten voldaan is, 
verplicht de wet het dragen van een erkende dosimeter voor bepaalde 
beroepscategorieën. Zo een wettelijk erkende dosimeter kan worden 
geleverd door Controlatom. Controlatom verzorgt de dosimetrie van vele 
bedrijven, hospitalen en tandartsen door het leveren en uitlezen van 
thermoluminescente of filmdosimeters. De filmdosismeter heeft een hogere 
gevoeligheid voor lage energie.  
 
• Contaminatiemonitoren. Wanneer er gewerkt wordt 
met open radioactieve bronnen volstaat het meestal 
dat men op het einde van de werkzaamheden door 
middel van een eenvoudige contaminatiemonitor zal 
nagaan of er geen radioactiviteit overgebleven is op 
de werkplek.  
 
• Meetapparatuur. Daar ioniserende straling en radioactieve stoffen hoe 
langer hoe meer gebruikt worden zowel in onderzoek, in de industriële 
toepassingen als in de geneeskunde, bestaat er voor iedere toepassing wel 
meetapparatuur die de gebruiker de gewenste informatie verleent. De 
kostprijs van dergelijke apparatuur is merkelijk groter dan deze van een 
eenvoudige contaminatiemonitor.  

 
Radioactiviteit dooft met de tijd  
Zoals een vuur na verloop van tijd dooft, zo gaat het ook met de activiteit van 
radioactieve stoffen. Telkens als een radioactieve atoomkern energie afgeeft om 
een beter evenwicht te bereiken tussen zijn aantal protonen en neutronen, 
verandert hij in een variant, die al dan niet zelf radioactief is. Er rest dus een 
steeds verder afnemende hoeveelheid van de oorspronkelijke radioactieve stof. 
Dit "uitdoven" van radioactiviteit noemt men radioactief verval.  
 
Het precieze moment waarop een specifieke atoomkern energie afstoot, kan niet 
worden voorspeld. Niettemin bevatten ook heel kleine hoeveelheden van stoffen 
vele miljoenen atomen en zijn er natuurwetten die het vervalpatroon van 
radioactieve stoffen voorspellen. Meer nog, alle radioactieve stoffen vervallen 
volgens hetzelfde patroon.  
 
De halveringstijd van radioactieve stoffen.  
We noemen de tijd die nodig is om de oorspronkelijke hoeveelheid van een 
radioactieve stof te laten verminderen tot de helft ervan, de halveringstijd van die 
stof.  
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Op een bepaald moment blijft er nog zo weinig van de oorspronkelijke 
hoeveelheid radioactieve stof over, dat de straling verwaarloosbaar wordt.  
 
Alle radioactieve stoffen hebben een welbepaalde halveringstijd, sommige van 
maar enkele seconden, andere van duizenden of zelfs miljoenen jaren. Niets of 
niemand kan hieraan iets veranderen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van 
radioactieve stoffen en hun halveringstijden.  
 

Stof Toepassingsgebied Halveringstijd 
Jodium-123 Nucleaire geneeskunde: diagnostiek 13 uur 
Iridium-192 Nucleaire geneeskunde: therapie 74 dagen 
Technetium-99m Nucleaire geneeskunde: diagnostiek 6 uur 
Thalium-201 Nucleaire geneeskunde: diagnostiek 73,1 uur 
Koolstof-14 Ouderdomsbepaling van materialen 5.730 jaar 
Plutonium-239 Productie kernbrandstof 24.065 jaar 
Uranium-235 Productie kernbrandstof 704.000.000 jaar 

 
Radioactief afval.  
Onder radioactieve afval verstaat men elke stof waarvoor geen enkel gebruik is 
voorzien en die radionucliden bevat in een hogere concentratie dan de waarden 
die de bevoegde overheid als aanvaardbaar beschouwt voor stoffen die zonder 
toezicht mogen worden gebruikt of geloosd. De collectie en afvoer is strikt 
gereglementeerd.  
De Belgische overheid wil zeker zijn dat de bevolking doeltreffend beschermd is 
tegen de mogelijke gevaren van radioactief afval. Daarom rekent ze het beheer 
van dat afval tot haar verantwoordelijkheden. Aangezien dat beheer 
gespecialiseerde kennis vergt, richtte ze hiervoor in 1980 een aparte 
overheidsinstelling op, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte 
Splijtstoffen, kortweg NIRAS.  
 
 
Radioactief afval in het ZOL 
De kortlevende radioactieve afval, afkomstig van de dienst nucleaire 
geneeskunde, wordt op de campus tijdelijk gestockeerd tot wanneer de activiteit 
laag genoeg is om als chemisch of risicohoudend afval afgevoerd te worden.  
 
Materiaal met langlevende activiteit, zoals bvb oude ionische branddetectoren,  
wordt onder strikte voorwaarden aangeboden aan NIRAS, die voor de verdere 
verwerking instaat.  
 
Gecontroleerde zones  
Een gecontroleerde zone is een werkomgeving, die om redenen van 
bescherming tegen ioniserende straling aan een regeling is onderworpen en 
waarvan de toegang eveneens gereglementeerd is. Hierin wordt de blootstelling 
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van het werkzame personeel gecontroleerd vanwege het mogelijk optreden van 
een verhoogd stralings- of besmettingsniveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegang tot gecontroleerde zone  
Op de toegangsdeuren van de plaatsen waar gewerkt wordt met 
radioactieve stoffen wordt een waarschuwingsteken voor ioniserende 
straling aangebracht. Dit teken bestaat uit een gevaarsdriehoek met 
geel veld en zwart symbool voor radioactiviteit.  

 
Plannen met de aanduiding van de indeling van de verschillende gecontroleerde 
zones dienen zich aan de ingang van de afdeling te vinden.  
 
 

 

 
 

Ziekenhuis Oost-
Limburg 

Campus Sint-Jan 
Nucleaire
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STRALINGSBESCHERMING 
Een adequate houding in functie van de situatie 
 
1. Verpleging van patiënten aan wie een radioactieve stof werd toegediend 
 
A. Bescherming tegen uitwendige bestraling 
De patiënt die voor onderzoek (vb. botmetastase) of behandeling (vb. 
schildklierkanker) een radioactieve stof kreeg toegediend, moet beschouwd 
worden als een stralingsbron, waaromheen een stralingsveld heerst. 
De verzorging in dit ziekenhuis van patiënten die een test ondergingen in de 
dienst nucleaire geneeskunde stellen geen problemen wat betreft uitwendige 
bestraling. 
Dit komt omdat: 

1. het grootste gedeelte van de activiteit door de weefsels van de patiënt 
wordt opgenomen en snel vermindert met de afstand 

2. de omgeving constant verandert (de patiënt gaat naar huis, naar de 
cafetaria) 

3. de R.A.-dosis is laag en wordt snel uitgescheiden via de nieren. Bovendien 
hebben ze een korte halfwaarde tijd (Tcm99: ± 6u) 

 
Toediening van I131 wordt over het algemeen bij ambulante patiënten gedaan. 
 
B. Bescherming tegen inwendige bestraling 
Inwendige straling treedt voornamelijk op indien radioactieve stoffen door 
inademen of inslikken in het lichaam geraakt (zgn. inwendige besmetting). 
Dit kan bvb gebeuren via contact met excreten (sputum, urine, transpiratie) van 
de patiënt. 
 
Direct contact kan vermeden worden door: 

1. beschermende kledij te dragen zoals rubberen handschoenen, schort, e.d. 
2. persoonlijke hygiëne nastreven zoals het wassen van handen na een 

verpleegkundige taak. 
 
C. Te treffen maatregelen bij eventuele radioactieve besmetting 
Indien de patiënt mocht braken, incontinent is of er gemorst is met urine dan kan 
het beddengoed en/of de vloer radioactief besmet worden. Dit is de eerste 24 uur 
belangrijk. 
 
Afhankelijk van de aard en de omgeving van de besmetting dient de 
verpleegkundige een deskundige (dienst nucleaire geneeskunde) te 
waarschuwen, en in ieder geval zelf de eerste stappen te ondernemen om 
verspreiding en contaminatie te voorkomen. Belangrijk is hierbij: raak niet in 
paniek en loop niet weg! 
De besmetting zal anders over een groot gebied verspreid kunnen worden: hoed 
u echter ook voor struisvogelpolitiek door net te doen of er in het geheel niets 
gebeurd is.  
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Welke stappen kunnen door de verpleegkundigen zelf ondernomen worden? 

1. Markeer het besmette gebied d.m.v. lint 
2. Beperk de contaminatie zoveel mogelijk door betreffend gebied met 

papieren handdoeken of ander absorberend materiaal te bedekken. Laat 
het liggen tot de deskundige aangekomen is en verdere instructies geeft. 

3. Besmette kleding e.d. van de patiënt dient verwijderd te worden in een 
plastic zak voorzien van het opschrift: “radioactief”. Het mag dus niet met 
de gewone was meegegeven worden. 

4. Eventueel besmette huid dient goed gewassen te worden met water en 
zeep. 

5. Materiaal dat in aanraking is geweest met het radioactief materiaal en als 
afval dient afgevoerd te worden dient in een doos voor besmet afval 
gedeponeerd te worden en dient voorzien te worden met het opschrift: 
“radioactief afval”. Het dient apart opgehaald te worden en bewaard te 
worden tot verval van de nuclide. Daarna kan het als risicohoudend afval 
worden afgevoerd.  

 
2. Hoe kan men zich tegen X-stralen beschermen? 
 
A. Rechtstreekse straling 
Het is ten strengste verboden voor personeel in de stralenbundel te komen. 
Sommige toestellen kunnen tijdens scopie 10 mSv en meer straling per minuut 
geven. 
In principe bestaan er voor patiënten geen dosislimieten. Toch moet men bij het 
gebruik van röntgenstralen streven naar een optimale balans van stralings-
belasting en “voordeel aan het onderzoek” 
 
Vermits dit verband nooit “op het zicht” te beoordelen is, wordt er naar gestreefd 
een goede opnamekwaliteit te bekomen met een minimum aan stralen. 
 
B. Strooistraling 
Strooistraling of secundaire straling ontstaan zodra de rechtstreekse 
röntgenstralen het lichaam binnendringen. Zij verlaten het lichaam in alle 
richtingen met een lagere energie en een lagere intensiteit 
 
Hoe kan men zich beschermen tegen strooistralingen? 

1. Bewaar een maximale afstand tussen u en de stralingsbron. De straling 
neemt af met het kwadraat van de afstand.  
Op 1 meter afstand is de dosis al 100 maal lager dan op 10 cm. 
Dit principe is één van de voornaamste beschermingsmiddelen, vooral bij 
gebruik van mobiele toestellen waar geen afschermingspanelen 
voorhanden zijn. Op enkele meters van de patiënt is praktisch geen 
radioactieve dosis meer meetbaar.  

2. Gebruik afschermingsmiddelen 
De materialen die worden gebruikt zijn meestal lood, zware beton of 
loodglas (loodschermen) 

                                                          Stralingsbescherming in het ziekenhuis       29/04/2008 19



 

De muren van de zalen bestaan uit 0.5 tot 2.5 mm lood. 
 
Een van de meest gebruikte beschermingsmiddelen is een loden schort.  
De mantelschort heeft een loden afscherming van 0.25 mm. Aan de 
voorkant waar er overlap is, is er zo een maximale bescherming van 0.5 
mm. 

3. Beperk de blootstellingstijd 
4. Neem bijkomende beschermingsmaatregelen indien nodig: 

a. Loden handschoenen 
b. Gonaden beschermers 
c. Bril met loodglas 
d. Schildklierbeschermers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Verschillende technische middelen worden gebruikt zonder dat we er nog 
bij stilstaan en die ook stralingsbeperkend zijn 

c. 

le van de apparatuur 
 
3. Behan

waadaardige processen in de prostaat worden in dit ziekenhuis behandeld met 

volen: 
- het dragen van een persoonlijke dosimeter 

djes in de patiënt zijn gebracht  
den container 

 
Ric incident.  

iddellijk gemeld aan :  

a. Versterkingsschermen kennen hun toepassing bij het geven van 
grafie (beeldversterkers met scopie) 

b. Gebruik van filters 
Betere röntgenfilmen 

d. Digitale technieken 
e. Goede kwaliteitscontro

deling met I125 in het operatiekwartier 
K
inplanting van radioactieve zaadjes. 
 
De volgende richtlijnen worden aanbe

- het dragen van een loden schort 
- controle met besmettingsmonitor of alle zaa
- transport van de zaadjes in een lo
- controle van de patiëntenkamer voor ontslag patiënt 
- procedure volgen bij verlies van zaadje 

htlijnen in het geval van een radioactief 
 
Elk incident in verband met ioniserende straling wordt onm
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• het diensthoofd;  

 Controle;  
el 02/674.51.20 

 
Bij besmet beidsgeneeskundige Dienst 
erwittigd:  

Bij d e
• de aard van het incident;  

ent;  

 
Raad e

• De verzorging van zwaargewonden is prioritair;  
e besmetting de dienst Fysische Controle en de 

b besmetting van grote 

  
singen houdt men rekening met het welzijn van de 

it 
aam;  

hoenzolen );  

zo mogelijk na ontsmetting;  
ymbool 

et 
ingsproduct, en niet te hard wrijven (gevaar voor interne 

heer voor decontaminatie en wordt ter plaatse gecontroleerd 

De w st Fysische Controle en 
wanneer het besmettingsrisico verwijderd is, verder kunnen uitgeoefend worden. 

• de preventiedienst  
• de dienst Fysische

o Controlatom, t

ting van personen wordt ook de Ar
v

• de Arbeidsgeneeskundige Dienst Gedilo-IK, tel 011/26.40.90 
 

ez  oproepen geeft u steeds aan :  

• de omstandigheden van het incid
• de ernst van het incident;  
• de precieze plaats van het incident;  
• uw naam;  
• uw telefoonnummer.  

g vingen bij incidenten  

• In geval van belangrijk
Arbeidsgeneesheer zo snel mogelijk verwittigen. (bv
oppervlakten met I125) 
• Eventuele decontaminatie heeft voorrang op het voortzetten van de proef;
• Bij medische toepas
patiënt;  
• Ontsmetting vermindert de huiddosis en de opname van de radioactivite
in het lich
• De verspreiding van de besmetting beletten (bv. Niet blijven rondlopen 
met besmette sc
• De besmette zone afbakenen en eventueel lokalen afsluiten;  
• De besmette zone verlaten, 
• Besmette kledij uitdoen en apart houden (in plastiek zak met s
radioactiviteit );  
• Bij huidbesmetting, zich met stromend water afspoelen, zich wassen m
zeep of ontsmett
besmetting);  
• De besmette werknemer wacht zo mogelijk op instructies van de 
Arbeidsgenees
op besmetting door de dienst Fysische Controle.  
 
erkzaamheden zullen pas na controle door de dien
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