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 Deze examenopgaven omvatten 22 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: 14   punten 

   Vraagstuk 2: 17   punten 

   Vraagstuk 3: 18   punten 

   Vraagstuk 4: 18   punten 

  

Instructie: 
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Vraagstuk  1  Dosismeting bij een I-CAT 
 
Op een afdeling Tandheelkunde wordt een nieuw toestel in gebruik genomen. Het betreft een  

I-CAT, een CT voor tandheelkundige toepassingen.  Deze I-CAT geeft gedetailleerde 

informatie omtrent belangrijke anatomische structuren en kan worden ingezet bij de planning 

van kaakimplantaten. 

Tot nu toe werd dit gedaan met behulp van een OPG (orthopantomograaf), een röntgentoestel 

voor panoramische röntgenopnamen van het gebit.  Een OPG kan worden ingezet voor het 

plannen van implantaten in de voorkaak, maar belangrijke anatomische structuren worden niet 

altijd duidelijk afgebeeld. 

 

Voordat de I-CAT voor patiënten gebruikt gaat worden, moeten een aantal controles worden 

uitgevoerd, waaronder een aantal dosismetingen. Om de effectieve dosis voor de patiënt te 

bepalen wordt op en in een fantoom een aantal TLD’s geplaatst in het hoofd-halsgebied. Het 

fantoom met TLD’s wordt in de I-CAT geplaatst, vervolgens wordt een volledige opname van 

het gebit gemaakt.  

Ter vergelijking wordt op dezelfde wijze ook de effectieve dosis bepaald in de OPG.  

 

Tabel 1: netto TLD-meetwaarden in mGy per opname 

positie dosis I-CAT dosis OPG 

huid 7,8 0,53 

keel 1,0 0,032 

schildklier 1,3 0,041 

 

Bij de onderzoeken wordt slechts een deel van de huid bestraald. Bij de I-CAT is dit bestraalde 

huidoppervlak 650 cm², bij de OPG is dit 100 cm². 

 

Gegevens: 

 Totale huidoppervlak: 1,78 m² (gemiddelde voor de gehele bevolking) 

 Buisspanning I-CAT = 120 kV 

 Aangenomen mag worden dat de gemeten dosis in de keel representatief is voor de 

dosis op de gehele slokdarm 

 Aangenomen mag worden: Klucht = Dweefsel 

 Aangenomen mag worden dat de verstrooiingshoek 90° bedraagt 

 Bijlage 1: Weefselweegfactoren wT: tabel 2.2 uit Besluit stralingsbescherming 

 Bijlage 2: Kermatempo in lucht tengevolge van onder 90° verstrooide röntgenstraling 

aan verschillende materialen. De bundel is schuin invallend op een dik verstrooiend 

oppervlak. Het percentage verstrooide straling is gerelateerd aan het kermatempo vrij-

in-lucht van de primaire bundel in het punt waar de bundel invalt. 

 

Vraag 1 

Bereken de equivalente dosis per opname voor het gehele orgaan huid, voor respectievelijk de I-

CAT en de OPG. 
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Vraag 2 

Bereken de effectieve dosis voor een patiënt bij een I-CAT en een OPG-opname, gebaseerd op 

de equivalente doses van de huid, slokdarm en de schildklier.  

 

 

In het kader van de benodigde risicoanalyse wordt ook berekend wat het gevolg zou zijn indien 

de tandarts tijdens een opname met de I-CAT niet de ruimte verlaat maar zonder loodschort op 2 

meter afstand van het hoofd van de patiënt blijft staan. 

 

Vraag 3 

Maak een schatting van de effectieve dosis voor de tandarts in deze situatie.  
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Bijlage 1 
Tabel 2.2: Weefselweegfactoren wT voor de weging van de equivalente dosis HT (Ontleend aan: 
Besluit stralingsbescherming). 
 

   Weefsel of orgaan T   Weefselweegfactor w T*   

   Gonaden   0,20   

  Rood beenmerg   0,12   

  Dikke darm (colon)    0,12****   

  Longen   0,12  

  Maag   0,12   

  Blaas   0,05   

  Borstweefsel   0,05  

  Lever   0,05   

  Slokdarm   0,05   

  Schildklier   0,05  

  Huid   0,01   

  Botoppervlak   0,01   

  Overige weefsels en organen   0,05** ***  

 

* De waarden zijn vastgesteld op basis van een referentiepopulatie met een gelijk aantal mannen 

en vrouwen van uiteenlopende leeftijd. Bij de bepaling van de effectieve dosis zijn zij van 

toepassing op de werknemers en de bevolking in haar geheel, en op beide geslachten. 

** Voor de berekening worden tot de overige weefsels en organen gerekend: bijnieren, 

hersenen, bovenste dikke darm (colon ascendens), dunne darm, nieren, spieren, alvleesklier, 

milt, thymus, extrathoracale deel van de ademshalingswegen (ET) (zie ICRP publicatie nr 68) 

en baarmoeder. De lijst omvat organen die selectief kunnen worden bestraald. Van sommige 

organen op de lijst is bekend dat zij kankergevoelig zijn. Indien later blijkt dat er nog andere 

weefsels en organen zijn die gevoelig zijn voor nieuwvormingen, dan worden zij met een eigen 

w T waarde of in deze lijst van overige organen opgenomen. Deze laatste kan ook andere 

selectief bestraalde weefsels en organen omvatten. 

*** In de uitzonderlijke gevallen waarin slechts een van de overige weefsels of organen een 

equivalente dosis ontvangt die de hoogste equivalente dosis in een van de twaalf organen met 

een eigen weegfactor overtreft, dient voor dat weefsel of orgaan een weegfactor van 0,025 te 

worden gebruikt, en op de gemiddelde equivalente dosis in de rest van de overige weefsels en 

organen, zoals hierboven gedefinieerd, een weegfactor van 0,025. 

**** colon is bovenste deel dikke darm (ULI = colon ascendens + transversum) plus onderste 

deel dikke darm en overige delen (LLI = colon descendens + lagere delen). De ICRP geeft in 

publicatie 67 aanbevelingen over het gebruik van weefselweegfactoren voor verschillende delen 

van het colon.
1)

 
2)

  

De effectieve dosis, E, is de som van de gewogen equivalente doses in alle in tabel 2.2 

genoemde weefsels en organen ten gevolge van inwendige en uitwendige bestraling: 
  

                                                      
1) International Commission on Radiological Protection, Publication 68 (Annals of the ICRP Vol. 24 No. 4) Dose 
coëfficiënts for Intakes of Radionuclides by Workers (Pergamon Press, Oxford). 
2) International Commission on Radiological Protection, Publication 67, (Annals of the ICRP Vol. 23 No. 3/4) Age-
dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 2 (Pergamon Press, Oxford). 
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Bijlage 2 
 

 

 
Kermatempo in lucht tengevolge van onder 90° verstrooide röntgenstraling aan 

verschillende materialen. De bundel is schuin invallend op een dik verstrooiend 

oppervlak. Het percentage verstrooide straling is gerelateerd aan het kermatempo 

vrij-in-lucht van de primaire bundel in het punt waar de bundel invalt. 
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Vraagstuk  2  Afscherming bij isotopen-implantatie 
 

Een onderzoeksinstituut beschikt over een faciliteit waarmee specifieke radionucliden in een 

uiterst dunne oppervlaktelaag van een ijzerplaat kunnen worden geïmplanteerd; zie de 

situatieschets van de faciliteit in Figuur 1. 

 

Men wil eens per maand 
181

Hf implanteren in een ijzerfolie. De stralingsdeskundige wordt 

gevraagd enkele stralingshygiënische aspecten te analyseren. 

 

Implanteren is het inbrengen van radionucliden in een ijzerfolie door de folie te gebruiken als 

trefplaat voor versnelde ionen. Daarbij gaat men als volgt te werk. De te versnellen ionen 

worden in een ionenbron geproduceerd. Vervolgens worden ze met een hoogspanning versneld 

en bij de extractor uit de bron ‘getrokken’ (geëxtraheerd). De ionenbundel passeert vervolgens 

twee magneten waarbij de bundel telkens over een hoek van 90° graden wordt afgebogen, 

waarna de bundel in de ijzerfolie wordt gestopt. Uiteindelijk bereikt 2% van de ionen de 

ijzerfolie en blijft 98 % achter in de extractor en ionenbron. 

 

 
 

 
 

Figuur 1.Situatieschets van de faciliteit. De ionen bewegen zich van de ionenbron via de 

bundelpijpen en magneten naar de ijzerfolie. Tijdens de implantatie bevindt de medewerker zich 

in positie P aan de bedieningslessenaar. De afstand van P tot de ijzerfolie is 1 meter, de afstand 

van P tot de ionenbron en extractor is 3,5 meter. Tussen punt P en de faciliteit kan als extra 

afscherming een loodwand worden aangebracht.  

 

  

ionenbron 

ijzerfolie 

bundelpijp magneet 

bedienings- 

lessenaar ·P 

mogelijke extra 

afscherming 

extractor 

1 m 

3,5 m 
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Gegevens:  

 Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2
e
 druk 2007), blz  206-207; 

gegevens 
181

Hf. 

 Tabel 1: de p-waarden volgens de Bijlage radionucliden-laboratorium, die deel uitmaakt 

van de Kernenergiewetvergunning van het onderzoeksinstituut. 

 De beginactiviteit bedraagt 370 MBq 
181

Hf. 

 Een implantatie duurt gemiddeld 5 uur. Tijdens de implantatie bevindt de werknemer  

 zich aan de bedieningslessenaar. De benodigde afstanden zijn aangegeven in figuur 1. 

 De gezamenlijke activiteit in de ionenbron en op de extractor neemt tijdens de  

 implantatie lineair met de tijd af van de beginwaarde tot 98% hiervan. Slechts  

2% van de ionen bereikt de ijzerfolie. 

 Alle wanden van ionenbron, bundelpijpen en kamer rond de ijzerfolie bestaan uit  

 1 mm staal, dat qua afschermingseigenschappen gelijk mag worden gesteld aan ijzer.  

 De soortelijke massa van ijzer: ijzer = 7,87 g·cm
3   

 

 De soortelijke massa van lood: lood = 11,34 g·cm
3
 

 Tabel  2: massieke verzwakkingdoorsneden van ijzer en lood als functie van de -

 energie. 

 Voor de berekening van transmissies mag in deze opgave worden aangenomen dat door  
 181

Hf per desintegratie één -foton met een energie van 0,5 MeV wordt uitgezonden.  

 In deze opgave hoeft geen rekening met dosisopbouwfactoren te worden gehouden 

(ofwel: B = 1). 

 

 

In het B-laboratorium van het onderzoeksinstituut wordt een capsule met 
181

Hf in een gesloten 

handschoenenkast (klasse III) geplaatst. Daarin wordt de capsule gebroken en de poedervormige 

activiteit overgebracht in de ionenbron. Het rendement van het overbrengen is 100%.  

 

Vraag 1 

Is het breken van de capsule en het overbrengen van het poeder toegestaan volgens de Richtlijn  

Radionuclidenlaboratoria?  Beargumenteer uw antwoord. 

 

Na het vullen wordt de ionenbron naar de faciliteit gebracht. 

 

Aanvullende gegevens: 

 De gemeten looptijd van het B-laboratorium naar de faciliteit bedraagt 90 seconden. 

 De afstand tussen activiteit en werknemer bedraagt 50 cm. 

 H*(10) is een goede schatter voor de effectieve dosis. 

 De implantatie vindt maandelijks plaats. 

 

Vraag 2 

Bereken de effectieve jaardosis tengevolge van het wegbrengen van de ionenbron naar de 

faciliteit. De afschermende werking van de wand van de ionenbron mag worden verwaarloosd 

in deze vraag. 
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Nadat de ionenbron is aangekoppeld, begint de implantatie.  

 

Vraag 3 

Bereken de effectieve jaardosis van de werknemer aan de lessenaar, tengevolge van de  

implantatie, indien geen extra afscherming is aangebracht. Bereken daartoe eerst de transmissie  

T van -fotonen afkomstig van het verval van 
181

Hf door 1 mm ijzer. Neem in de berekening de  

bijdragen van de ionenbron, de extractor èn de ijzerfolie mee. De ionenbron en extractor mogen  

hierbij als één bron worden opgevat. 

 

Vraag 4 

Bereken de benodigde dikte (afgerond op halve centimeters) van de loodmuur tussen  

de werknemer (punt P in figuur 1) en de isotopengenerator indien geëist wordt dat de  

effectieve jaardosis tengevolge van deze handeling niet meer bedraagt dan 0,1 mSv. Indien u het 

antwoord van vraag 3 schuldig moet blijven, gebruik dan 0,2 mSv als antwoord op vraag 3. 
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Tabel 1. De p-waarden volgens de Bijlage radionucliden-laboratorium. 

 

 
 
 

Tabel 2. Massieke verzwakkingsdoorsneden van ijzer en lood als functie van de - 

  energie 

 

-energie   ( / )ijzer   ( / )lood 

(MeV)    (cm2·g-1)   (cm2·g ) 

0,10    0,372    5,78 
0,15    0,196    2,07 
0,20    0,146    1,014 
0,30    0,110    0,406 
0,40    0,094    0,233 
0,50    0,084    0,1614 
0,60    0,077    0,1249 
0,80    0,067    0,0886 
1,00    0,060    0,0708 
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4,5 m  

Vraagstuk  3  Besmetting in een papiercontainer  

 

Op 13 maart 2011 is in een papiercontainer op de Maasvlakte in Rotterdam met behulp van een 

stralingsdetectiepoort een verhoogd stralingsniveau aangetroffen. Na analyse met een 

gammadetector, geeft het gammaspectrum aan dat deze verhoging wordt veroorzaakt door een 

stukje kauwgom met het radionuclide 
131

I. De betreffende container blijkt afkomstig te zijn van 

een ziekenhuis waar patiënten met een schildklieraandoening worden behandeld met 
131

I. Deze 

patiënten worden aangemoedigd om na de toediening kauwgom te kauwen om de 

speekselklieren te stimuleren en zo de stralingsbelasting van die speekselklieren te beperken. 

Een patiënt heeft waarschijnlijk het kauwgom weggegooid in een papierbak. Deze is in de 

papiercontainer geleegd. 

De stralingsdetectiepoort heeft aan beide zijden een grote scintillatieplaat met elk een oppervlak 

van 2,0 m × 0,50 m op een afstand van 4,5 meter van elkaar. De container wordt langs deze 

monitoren voortgetrokken met een snelheid van 6 meter per minuut. De wand van de container 

is van 2 mm dik ijzer en 5 mm hout. Alleen het ijzer zorgt praktisch gezien voor extra 

afscherming. Build-up in het ijzer mag worden verwaarloosd. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Bovenaanzicht van de poortdetector met twee scintillatiedetectoren op een afstand 

van 4,5 m uit elkaar. De bron bevindt zich in het centrum van de scintillatiedetectoren.  

 

Gegevens:  

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

gegevens 
131

I  

 Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2
e
 druk 2007), blz  74-75;  

gegevens 
60

Co 

  

kauwgom 

● 



  Embargo  12 december  2011 

13 

 

 Bijlage 3: Inleiding tot de stralingshygiëne, 2007, A.J.J. Bos e.a., p.384: Tabel  

Massieke verzwakkings- en energie-absorptiedoorsneden voor verschillende 

fotonenergieën in verschillende materialen 

 ρijzer = 7,87 g·cm
3
 

 Het gevonden kauwgom heeft een massa van 2 gram. 

 De scintillatiedetector meet het omgevingsdosisequivalent, hierbij gelden onderstaande 

rendementen: 

 1,0 – 1,3 MeV  is 80% 

 0,7 – 1,0 MeV is 60% 

 0,3 – 0,7 MeV   is 40% 

 < 0,3 MeV is 20% 

 Het minimale detecteerbare omgevingsdosisequivalenttempo is 20 nSv·h
1
, als 

gemiddelde over de gehele container met de activiteit precies in het midden tussen de 

scintillatiedetectoren. 

 

Vraag 1 

Bereken de minimaal detecteerbare activiteit van een 
60

Co bron, die zich in het midden van de 

container bevindt. De afscherming door de inhoud van de container mag u verwaarlozen. 

Hanteer een gemiddelde fotonenergie van 1,25 MeV. 

 

Vraag 2 

Op 13 maart 2011 wordt de bewuste papiercontainer op de Maasvlakte gemeten. Tijdens dit 

proces wordt een verhoogde (netto) waarde van het omgevingsdosisequivalenttempo gemeten 

van 40 nSv h
1
.  

Wat was de 
131

I-activiteit van het kauwgom, toen dit op 8 maart 2011 in een papiercontainer het 

ziekenhuis verliet?  

De afscherming door de inhoud van de container mag u verwaarlozen. Hanteer een gemiddelde 

fotonenergie van 0,365 MeV en een yield van 1. 

 

Vraag 3 

Is dit stukje kauwgom op het moment dat het het ziekenhuis verlaat vergunningsplichtig, 

meldingsplichtig of vrijgesteld? Licht toe.  

 

Vraag 4 

Noem minstens één maatregel die genomen kan worden ter voorkoming van een dergelijk 

incident. Licht toe. 
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Bijlage 3: 

Massieke verzwakkings- en energie-absorptiedoorsneden in verschillende materialen in cm
2
·g

1 
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Vraagstuk  4  Besmette vissen 
 
In de benedenloop van de rivier de Hudson werd eind 2005 

90
Sr gevonden. Dit 

90
Sr kwam uit  

één van de reactoren van een nabijgelegen energiecentrale en lekte via het grondwater naar de 

rivier. Uit ervaring weet men dat het nuclide zich kan ophopen in vissen en krabbetjes. Bij 

consumptie van deze visserijproducten kunnen mensen inwendig besmet raken. 

 

Aangezien leden van de bevolking mogelijk een risico lopen bij het opeten van met 
90

Sr wordt u 

gevraagd een schatting te maken van de mogelijk ontvangen inwendige besmettingsdosis.  

 

Gegevens: 

 Ga ervan uit dat de vis gegeten wordt op dezelfde dag, dat deze gevangen is. 

 Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2
e
 druk 2007), blz  104-105 

 Gemiddelde hoeveelheid vis per maaltijd: 250 gram. 

 Tabel 1: 
90

Sr activiteitsconcentraties gemeten op drie verschillende locaties in Bq per kg 

vis (van Skinner et al. 2009) 

 Tabel 2: Geabsorbeerde energiefracties (T S) voor de berekening van de dosis in het 

botoppervlak en het rood beenmerg (Inleiding in de stralingshygiëne, Bos et al., 2
e
 druk 

2007) 

 Verwaarloos het 
90

Y-gehalte in de vis. 

 Doelorganen zijn rood beenmerg (1500 gram) en botoppervlak (120 gram). 

 90
Sr is bij bot een oppervlaktezoeker. Metabool gedrag van 

90
Sr: 50% wordt opgenomen 

door compact botweefsel (cortical bone (CB)), 50% wordt opgenomen door sponsachtig 

botweefsel (trabecular bone (TB)) . 

 Biologische halveringstijd van 
90

Sr in zowel trabecular bone als cortical bone is 1500 

dagen. 

 
T

T

t edte 1
1

0

 

  

Tabel 1. 90
Sr activiteitsconcentraties per kg vis, gemeten door monstername op drie 

verschillende locaties (naar Skinner et al, 2009).  

Location 
90

Sr concentration (Bq/kg) 

Indian Point 7,36 

Roseton 8,21  

Catskill 10,0  

 

  



  Embargo  12 december  2011 

20 

 

Tabel 2. Geabsorbeerde energiefracties (T S) voor de berekening van de dosis in het 

botoppervlak en rood beenmerg (Inleiding in de stralingshygiëne, Bos et al, 2e druk, 2007). 

Bronorgaan Doelorgaan -

emitter 

uniform 

in 

volume 

-emitter 

uniform op 

oppervlakte 

-

emitter 

uniform 

in 

volume 

-emitter 

uniform op 

oppervlakte
1
 

-emitter 

uniform op 

oppervlakte
2
 

Trabecular 

bone 

Botoppervlak 

 

0,025 0,25 0,025 0,025 0,25 

Cortical 

bone 

Botoppervlak 0,01 0,25 0,015 0,015 0,25 

Trabecular 

bone 

Rood 

beenmerg 

0,05 0,50 0,35 0,50 0,50 

Cortical 

bone 

Rood 

beenmerg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1
 E ,gem ≥ 0,2 MeV 

2
 E ,gem < 0,2 MeV 

 

Vraag 1 

Bepaal de effectieve volgdosis als gevolg van het eten van één maaltijd vis met behulp van de 

dosisconversiecoëfficiënt. Ga uit van een worst-case scenario. 

 

NB. vraag 2, 3 en 4 hoeven enkel uitgerekend te worden voor 
90

Sr.  Voor de eenvoud van 

de berekening wordt de inname van 
90

Y en het ontstaan van 
90

Y in het lichaam niet 

meegenomen. 

 

Vraag 2 

Bepaal het aantal desintegraties Us voor de twee bronorganen apart in 50 jaar na het eten van 

een maaltijd. 

 

Vraag 3 

Bepaal de specifieke effectieve energie (SEE) per desintegratie in MeV per gram per 

desintegratie voor de vier combinaties van bron- en doelorganen. 

 

Vraag 4 

Bepaal de equivalente volgdosis per doelorgaan als gevolg van het eten van een portie besmette 

vis. 
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