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 Deze examenopgaven omvatten 18 genummerde pagina’s. Wilt u dit controleren! 

 Schrijf uw oplossingen en antwoorden op de daartoe verstrekte uitwerkbladen. Ook alle 

niet gebruikte uitwerkbladen en het grafiekpapier dient u in te leveren. 

 Vermeld alleen uw examennummer op de uitwerkbladen (dus niet uw naam en 

adres).  

 Het is geoorloofd boeken, persoonlijke aantekeningen en ander documentatie-materiaal 

te raadplegen voor het beantwoorden van de vragen. 

 Met nadruk wordt erop gewezen dat u ook dient aan te geven via welke 

berekeningsmethode en volgens welke beredenering u tot de oplossing komt.  

 Indien u een onderdeel van een vraagstuk niet kunt uitrekenen en het antwoord nodig is 

voor het oplossen van de rest van het vraagstuk, mag u uitgaan van een fictief 

antwoord.  

 Voor sommige vraagstukken behoeven niet alle gegevens noodzakelijkerwijs te 

worden gebruikt. 

 In totaal kunt u 67 punten behalen bij het goed oplossen van de vraagstukken. De 

puntenverdeling over de vraagstukken is als volgt: 

   Vraagstuk 1: 17   punten 

   Vraagstuk 2: 16   punten 

   Vraagstuk 3: 17   punten 

   Vraagstuk 4: 17   punten 

  

Instructie: 
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Vraagstuk 1 
137

Cs in wilde zwijnen 
 

Persbericht (augustus 2010 – ongewijzigde tekst): 

 

 

Een stralingsdeskundige leest na terugkomst van een vakantie in Duitsland het bovenstaande 

persbericht. Hij heeft tijdens zijn vakantie in een restaurant wild zwijn gegeten en vraagt zich af of 

dit wild ook besmet was. Hij weet dat op de menukaart stond genoemd dat het gerecht 400 gram 

vlees bevatte. Omdat hij op zijn werk de beschikking heeft over een totale-lichaamsteller (TLT) 

laat hij de activiteit in zijn lichaam meten. Uit de meting blijkt dat hij een  
137

Cs-besmetting in zijn 

lichaam heeft met een totale activiteit van 750 Bq. Dit is 5 dagen na het bezoek aan het restaurant. 

 

Gegevens: 

 Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2
e
 druk 2007), blz  172-173 

 In dit vraagstuk mag het eventueel reeds in het lichaam aanwezige 
137

Cs verwaarloosd 

worden 

 

Vraag 1 

Bereken de effectieve volgdosis als gevolg van het eten van het vlees van dit wilde zwijn. 

 

Vraag 2 

Geef door berekening aan of de activiteitsconcentratie van het gegeten vlees de grens voor 

menselijke consumptie overschrijdt. 

 

Om in voorkomende gevallen na te gaan of deze meting ook zonder totale-lichaamsteller gedaan 

kan worden, wordt berekend of dit ook kan met urine-analyse in een vloeistofscintillatieteller 

(LSC – Liquid Scintillation Counter).  

 

Aanvullende gegevens: 

 Het totale volume van de 24-uursurine bedraagt 1,4 liter 

 In een telpotje voor de LSC past 10 ml urine 

 Door de sterke quenching (doving) gaat u uit van een rendement van 0,5 cpm/dpm  

 Een achtergrondmeting levert 89 counts in 10 minuten 

In Zuid-Duitsland schieten jagers steeds meer wilde zwijnen die besmet zijn met 

radioactiviteit. Wetenschappers zeggen dat die besmetting nog steeds een gevolg is van de 

ramp met de kernreactor in Tsjernobyl. 

Door de brand in de kerncentrale, in 1986, kwam onder meer radioactief cesium in Beieren in 

de grond. Die stof komt nu steeds meer voor in truffels, het favoriete voedsel van everzwijnen. 

Bovendien moeten de dieren door de radioactieve aarde heen wroeten om erbij te komen. 

Testen wijzen uit dat sommige dieren maar liefst 2800 becquerel radioactiviteit per kilogram 
hebben. 600 becquerel per kilogram is de grens om toegelaten te worden voor menselijke 
consumptie. 
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 90% van het uitgescheiden 
137

Cs bevindt zich in de urine 

 

Vraag 3a 

Bereken de totale activiteit in de 48-uursurine van de medewerker, van de zesde en zevende dag na 

consumptie van het besmette vlees. Bereken daartoe eerst de afname van de activiteit in het 

lichaam in deze beide dagen. 

 

Vraag 3b 

Wat verwacht u als het netto aantal counts wanneer 10 ml urine gedurende 10 minuten wordt 

gemeten in de LSC?  

 

Vraag 4a 

Bereken de standaarddeviatie in het berekende netto aantal counts. 

 

Vraag 4b 

Is de voorgestelde LSC-meting inderdaad een alternatief voor de totale-lichaamstelling? Hanteer 

daarbij als criterium dat het netto aantal counts groter moet zijn dan driemaal de standaarddeviatie 

van de achtergrondtelling. 
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Vraagstuk 2 Behandeling verhoogde schildklierfunctie met 
131

I 
 

Bij hyperthyreoïdie is er sprake van een overactieve schildklier. Een normaal werkende schildklier 

neemt 30% van het oraal toegediende jodium op. In de overactieve schildklier wordt 50 tot 70% 

jodium opgenomen. Het overige jodium verlaat het lichaam binnen 24 uur. 

Ter behandeling van hyperthyreoïdie krijgt een patiënt een capsule met 
131

I te slikken. Vanaf dat 

moment is de patiënt een stralingsbron en wordt verpleegd in een afgeschermde kamer. De patiënt 

mag pas naar huis als de 
131

I-activiteit in de schildklier voldoende is afgenomen.  

 

Gegevens: 

 De patiënt krijgt  900 MBq 
131

I toegediend in de vorm van een capsule die met water wordt 

ingenomen 

 Effectieve werkafstand tussen blootgestelde medewerker en activiteit is 30 cm 

 Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2
e
 druk 2007), blz 164 - 165 

 Figuur 1. Transmissie van brede bundels gammastraling door lood (ICRP 15 en 22, fig. 51) 

 Figuur 2. Geabsorbeerd dosistempo in lucht ten gevolge van een 1 MBq sterke puntbron 

voor vijf zuivere 
–
-stralers (A.J.J. Bos) 

 Tabel 1. Maximale energie van 
–
-deeltjes uitgezonden door vijf zuivere 

–
-stralers 

 

Voordat de patiënt de capsule krijgt toegediend, haalt een medewerker in een zuurkast en achter 

loodglas de capsule met 
131

I, die in een perspex buisje zit, uit de loodcontainer. De controlemeting 

die dan wordt uitgevoerd duurt 3 minuten, waarna de capsule terug in de loodcontainer wordt 

geplaatst. De medewerker mag bij de controlemeting worden blootgesteld aan een effectieve dosis 

van ten hoogste 2 μSv. 

 
Vraag 1a 

Wat is het effectieve dosistempo op 1 m afstand van de onafgeschermde capsule? 

 

Vraag 1b 

Met welke looddikte, afgerond op halve centimeters, moet de dikte van het loodglas in de zuurkast 

ten minste overeenkomen om aan de gestelde eis te voldoen?  

 

Uit een meting van de schildklier van deze patiënt, 24 uur na inname van de capsule, blijkt dat 50% 

van de toegediende activiteit door de schildklier is opgenomen
1
. De rest van de activiteit heeft dan 

het lichaam verlaten. 

 

Aanvullende gegevens: 

 De patiënt mag worden ontslagen wanneer het effectieve dosistempo op 1 m afstand niet 

hoger is dan 20 μSv/h 

 De biologische halveringstijd van het in de schildklier opgenomen 
131

I bedraagt 90 dagen 

 

                                                      
1
 Bedoeld wordt dat die 50% aanwezig is ten tijde van de meting. Maar dit kon ook worden uitgelegd als 

50% opname op t=0. Die interpretatie is daarom ook goedgerekend. 
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Vraag 2 

Hoeveel dagen na toediening mag de patiënt uit het ziekenhuis worden ontslagen? Rond af op 

halve dagen. De verzwakking in de patiënt zelf mag worden verwaarloosd en de activiteit mag 

worden beschouwd als een puntbron in de schildklier. 

 

De plaatselijke stralingsdeskundige hoort dat voorafgaand aan de toediening van de capsule aan de 

patiënt een incident heeft plaatsgevonden met de medewerker die de capsule uitpakte. De 

medewerker heeft het perspex buisje met daarin de capsule laten vallen. In een reflex werd het 

perspex buisje met duim en wijsvinger gedurende 2 seconden opgepakt om deze terug te zetten in 

de loden houder. De duim en wijsvinger omhulden het perspex buisje. Neem hierbij aan dat alle 

activiteit zich als puntbron in het midden van het perspex buisje bevond. 

De buitendiameter van het perspex buisje bedraagt 0,8 cm. De wanddikte van de capsule en het 

perspex buisje is zodanig dat de verzwakking van 
–
-deeltjes hierin verwaarloosd mag worden. 

 

Vraag 3 

Bepaal met behulp van figuur 2 de geabsorbeerde dosis tengevolge van de 
–
-deeltjes van 

131
I in de 

huid van de duim en wijsvinger waarmee het buisje werd vastgepakt. Maak voor de beantwoording 

van deze vraag gebruik van het isotoop waarvan de 
–
-energie het dichtst ligt bij die van 

131
I. In 

deze vraag mag het verschil tussen geabsorbeerde dosis in lucht en in weefsel worden 

verwaarloosd. 

 

 

Vraag 4 

Bereken vervolgens de maximale geabsorbeerde dosis als gevolg van de γ-straling van 
131

I in de 

huid van de duim en wijsvinger waarmee het perspex buisje werd vastgepakt. 

In deze vraag mag het verschil tussen kerma-in-lucht en geabsorbeerde dosis in weefsel worden 

verwaarloosd. 
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Figuur 1. Transmissie van brede bundels gammastraling door lood (ICRP 15 en 22, fig. 51 
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Figuur 2. Geabsorbeerd dosistempo in lucht ten gevolge van een 1 MBq sterke puntbron  

  voor vijf zuivere 
–
-stralers (A.J.J. Bos)  

 

 

Tabel 1.  Maximale energie van 
–
-deeltjes uitgezonden door vijf zuivere 

–
-stralers. 

 

 

 

 

 

Nuclide Eβ-, max (keV) 

32
P 1.710 

35
S 167 

90
Y 2.284 

133
Xe 346 

204
Tl 764 
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Vraagstuk 3 Afscherming positronenbron 
 

Om een positronenbundel te maken maakt men gebruik van een 2,78 GBq sterke 
22

Na-bron. De 

positronen worden afgebogen door een magneetveld en zodanig gestuurd dat ze gefocusseerd op 

een preparaat T terechtkomen (zie figuur 1). De bron, die mag worden beschouwd als puntvormig, 

wordt geplaatst in het centrum van een bolvormige loden omhulling met een buitendiameter van 

40 cm. Uit metingen blijkt dat slechts een fractie van 2∙10
4
 van de door de 

22
Na-bron uitgezonden 

positronen het preparaat T bereikt. De rest van de ontstane 
+
-deeltjes wordt in de bron zelf of in de 

loden omhulling geabsorbeerd. De opstelling bevindt zich in vacuüm. 

 

Gegevens:  

 Figuur 1: Schematische voorstelling van de opstelling 

 Figuur 2: Gegevens over het verval van 
22

Na 

 Figuur 3: Transmissie van een brede bundel gammastraling van 
22

Na door lood. 

(511 keV annihilatiestraling is daarin meegenomen) 

 Luchtkermatempoconstante van 
22

Na: k = 0,28 µGy m
2
 MBq

1
 h

1
 

 Massieke energieoverdrachtsdoorsneden van fotonen in lucht 

 Voor 511 keV : (µtr/ )lucht = 2,96 10
3
 m

2
 kg

1
 

 Voor 1275 keV (µtr/ )lucht = 2,66 10
3
 m

2
 kg

1
  

 De massieke dichtheid van lood bedraagt 11,35 10
3
 kg m

3
 

 Voor een puntbron die met een emissiewaarschijnlijk van 100% fotonen van een energie E 

(in MeV) uitzendt, geldt dat de bijdrage aan de luchtkermatempoconstante 

k (in μGy h
1
 MBq

1
 m

2
) kan worden benaderd door 1/8∙E 

 

 

 
Figuur 1: Schematische voorstelling van de opstelling. 
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De stralingsdeskundige vraagt zich af of de 511 keV-fotonen die bij annihilatie ontstaan, zijn 

verwerkt in de gegeven luchtkermatempoconstante.  

 

Vraag 1 

Ga aan de hand van de gegeven benadering na of de annihilatiefotonen in de luchtkermatempo-

constante zijn inbegrepen of niet. Neem aan dat alle uitgezonden positronen in de bron annihileren 

waarbij voor ieder positron twee 511 keV-annihilatiefotonen ontstaan. 

 

Vraag 2 

Bereken de minimale wanddikte van de loden omhulling (afgerond op gehele millimeters) die 

nodig is om alle 
+
-deeltjes te stoppen. Ga ervan uit dat de dracht van positronen gelijk is aan die 

van elektronen. 

 

Een deel van de uitgezonden positronen zal daadwerkelijk in de bron annihileren. Echter, de 

annihilatie kan ook buiten de bron plaatsvinden.  

  

Vraag 3a 

Bereken het fluentietempo van de annihilatiefotonen op 1 meter afstand van het punt T. Neem aan 

dat alle positronen die het preparaat T bereiken, in dat punt annihileren, en dat de 

annihilatiestraling niet wordt verzwakt. 

 

Vraag 3b 

Verifieer door berekening dat het luchtkermatempo (in µGy/h) in het punt P op 1 meter afstand van 

het punt T ten gevolge van annihilatiestraling vanuit het punt T tussen 0,05 en 0,2 μGy/h ligt. 

 

Vraag 4 

Bereken de minimale wanddikte van de loden omhulling (afgerond op gehele centimeters) opdat 

het totale luchtkermatempo ten gevolge van de bron in het punt P op 2 m afstand van de bron niet 

meer bedraagt dan 1 µGy/h. Maak hierbij gebruik van de gegeven luchtkermatempoconstante van 
22

Na.  
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Figuur 2: Gegevens over het verval van 
22

Na. (Ontleend aan ICRP-38) 
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Figuur 3: Transmissie van een brede bundel gammastraling van 
22

Na door lood  

(dichtheid = 11350 kg m
-3

). (Ontleend aan ICRP-33). 
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Vraagstuk 4 Ingebruikname van een ijkopstelling 
 

Een installatie voor het kalibreren van dosistempometers bestaat uit onder meer een 
60

Co-bron. 

Volgens de leverancier van de bron bedroeg de activiteit 3,06 Ci op 15 juni 1992. Onder het motto 

"Quis custodiet ipsos custodes?" (Wie houdt toezicht op de toezichthouders? – Juvenalis) wil men 

de installatie eerst controleren voordat deze daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Men 

beschikt daartoe over een met lucht gevulde ionisatiekamer die verbonden is met een gevoelige 

elektrometer.  

De ionisatiekamer is gemonteerd op een elektrisch aangedreven slede die over een rails op 

verschillende afstanden van de bron kan worden geplaatst. De afstand wordt op een display 

weergegeven en de elektrometer kan via een gesloten TV-circuit worden afgelezen. Elke meting 

duurt 200 seconden. 

 

Gegevens: 

 De controle wordt uitgevoerd op 15 juni 2010 

 De halveringstijd van 
60

Co is 5,272 j 

 De ionisatiekamer heeft een effectief volume van 30,0 cm
3
 en is gevuld met lucht met een 

druk van 1 bar 

 De soortelijke massa van lucht bij de heersende temperatuur en druk is lucht =  

1,293 10
3
 g cm

3
 

 De massieke verzwakkingsdoorsnede van lucht voor de door 
60

Co uitgezonden fotonen 

mag worden gesteld op lucht / lucht = 0,06 cm
2
 g

1
 

 De lading van het elektron bedraagt  –1,602 10
19

 C 

 1 R = 2,58 10
4
 C kg

1
  

 1 Ci = 3,7 10
10

 Bq 

 Klucht (Gy) ≈ 0,00876 (Gy R
1
)  Xlucht (R) 

 De luchtkermatempoconstante van 
60

Co is k = 0,31 Gy h
1
 MBq

1
 m

2
 

 De ionisatiekamer bevindt zich bij iedere meting volledig in de gecollimeerde bundel 

fotonen 

 Tabel 1. De netto (ionisatie)lading Q die met een ionisatiekamer wordt gemeten na een 

blootstelling van 200 s aan ioniserende straling als functie van de afstand tot de bron 
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Tabel 1. De netto ionisatielading Q als functie van de afstand r tot de bron 

afstand r 

 (cm) 

ionisatielading Q 

(pC per 200 s) 

100 212,25 

150   91,72 

200   51,76 

250   33,04 

300   22,90 

400   12,81 

 

Vraag 1 

Bereken de bronsterkte (in Bq) op de dag van de controle. 

 

Vanwege de afmetingen van de ionisatiekamer en het feit dat de bron door een loodkasteel is 

afgeschermd is niet zonder meer duidelijk wat de werkelijke afstand tussen bron en ionisatiekamer 

is. Daarom wordt allereerst het nulpunt van de afstandsmeter gecontroleerd door gebruik te maken 

van de kwadratenwet. De ionisatielading Q is evenredig met de in de ionisatiekamer geabsorbeerde 

dosis, die op haar beurt weer omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand r. Dus  

Q= c/r
2
, ofwel 1/ Q = r/ c, waarbij c een constante is.  

 

Vraag 2  

Zet 1/ Q uit tegen de afstand r op het bijgevoegde grafiekpapier en verifieer grafisch dat het  

nulpunt van de afstandsschaal (in cm) samenvalt met de 
60

Co-bron met een onnauwkeurigheid van  

hooguit vijf centimeter.  

 

Vraag 3  

Bereken het exposietempo op een afstand van 400 cm van de bron, uitgaande van de gemeten  

ionisatielading. Bereken vervolgens het luchtkermatempo (in Gy h
1
) op deze afstand van de bron. 

 

Vraag 4 

Bereken op basis van het berekende luchtkermatempo bij vraag 3 de activiteit van de 
60

Co-bron op  

de dag van de controle. Verwaarloos hier de absorptie van de door de bron uitgezonden fotonen in 

lucht. Indien u het antwoord op vraag 3 schuldig bent gebleven kunt u uitgaan van 2 10
4
 Gy h

1
. 

 

Een eventueel verschil tussen de bij vraag 1 berekende activiteit en de bij vraag 4 gemeten activiteit 

kan worden toegeschreven aan de onzekerheid in het nulpunt van de afstandsmeter. Een andere 

oorzaak zou echter ook de absorptie van fotonen in lucht tussen bron en ionisatiekamer kunnen 

zijn. 
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Vraag 5  

Toon door een eenvoudige berekening aan dat absorptie van fotonen in lucht inderdaad een  

mogelijke oorzaak is van het eventuele verschil tussen berekende en gemeten activiteit.  


