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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting

In de loop van de geschiedenis was de blootstelling aan radioactieve bronnen die
ontsnapten aan de reglementaire controle, de voornaamste oorzaak van dodelijke
ongevallen, met uitzondering van het reactorongeval te Chernobyl. Na de ontbin-
ding van de Sovjet Unie werden vele verloren bronnen gevonden, soms met
ernstige lichamelijke schade. De aanslagen van 11 september 2001 brachten de
mogelijkheid van nucleair terrorisme in de aandacht. Alhoewel de risico’s op
fatale gevolgen relatief beperkt zijn, heeft de mogelijke ongecontroleerde bloot-
stelling aan ioniserende stralingen een belangrijke psychosociale impact op de
bevolking.

Na een kort overzicht van de soorten radioactieve bronnen voor medisch en
industrieel gebruik en een discussie van de risico’s en blootstellingswegen,
worden mogelijke scenario’s geïllustreerd met historische dossiers.

De voornaamste besluiten uit deze analyse zijn:
- Radioactieve stoffen zijn niet uniek als potentiële bedreiging door toxische

stoffen.
- De ernstigste gevolgen voor individuen zijn het gevolg van uitwendige

straling, veelal in huidcontact met middelactieve bronnen die relatief gemak-
kelijk bereikbaar zijn. De collectieve impact is vooral psychosociaal en is
belangrijker voor een verspreide besmetting van de omgeving.

- Vele bronnen worden ontdekt via medische klachten. De kennis van de huisarts
van de specifieke symptomen is dus belangrijk.

- Een verspreiding van radioactieve besmetting heeft veelal aanzienlijke econo-
mische gevolgen.

- Ongevallen doen zich vooral maar zeker niet uitsluitend voor in relatief
onstabiele landen.

- De verandering van eigenaar of de finale afvoer van de bron zijn een kritische
fase in vele scenario’s.
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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding

Deze bijdrage is een algemene inleiding in de problematiek van het verlies en het
ongecontroleerd aanwenden van radioactieve bronnen. Meer specifieke en prak-
tische gegevens over mogelijke risico’s en effecten op de gezondheid, detectie,
reglementering en noodplanorganisatie komen aan bod in de andere bijdragen van
de studiedag.

Deze inleiding situeert de groeiende bezorgdheid rond de problematiek en gaat
nader in op volgende vragen:
- Over welke bronnen gaat het?
- Welke zijn de voornaamste blootstellingswegen?
- Hoe kan men onregelmatigheden vaststellen?
Tenslotte wordt één en ander geïllustreerd door enkele gevalstudies.

2. Ongecontroleerde radioactieve bronnen leiden tot een toenemende be-2. Ongecontroleerde radioactieve bronnen leiden tot een toenemende be-2. Ongecontroleerde radioactieve bronnen leiden tot een toenemende be-2. Ongecontroleerde radioactieve bronnen leiden tot een toenemende be-2. Ongecontroleerde radioactieve bronnen leiden tot een toenemende be-
zorgdheidzorgdheidzorgdheidzorgdheidzorgdheid

De bezorgdheid voor de blootstelling aan ongecontroleerde radioactieve bronnen
is niet irrationeel. De statistieken van de stralingsongevallen leren ons dat
historisch enkele tientallen doden te betreuren zijn tengevolge van deze bloot-
stellingen [1]. Dit betekent een vergelijkbaar aantal met dit te wijten aan de
historische kritikaliteitsongevallen of aan het reactorongeval te Chernobyl.

Twee omstandigheden hebben de bezorgdheid rond deze problematiek doen
toenemen, met name:
- De destabilisering van de Sovjet-Unie, met nieuwsberichten en reële indicaties

rond de ineenstorting van het reglementair toezichtsysteem en de verpaupering
van wetenschappers en technici met allerlei verleidingen tot gevolg.

- De aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 waarbij
duidelijk blijkt dat terroristen bereid zijn hun eigen leven op te offeren. Dit
werd tot hiertoe als een element van autoprotectie tegen het misbruik van
risicovolle bronnen beschouwd. Anderzijds initieerden deze gebeurtenissen de
hype en de vrees voor massavernietigingswapens (WMD: Weapons of Mass
Destruction).
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Uit de databank van IAEA [2, 3] blijkt dat het aantal voorvallen waarbij de illegale
handel van materialen die kunnen gebruikt worden voor de productie van een
“vuile bom” (Dirty Bomb) recent toeneemt (fig. 1), terwijl minder frequent
illegaal splijtbaar materiaal wordt ontdekt. Het is a-priori niet duidelijk welke
conclusies hieruit kunnen getrokken worden. Een mogelijkheid is dat nucleaire
installaties terug beter gecontroleerd worden (minder illegaal splijtbaar materiaal)
en het vervoer van radioactieve bronnen beter gecontroleerd wordt (meer vaststel-
lingen van illegale handel en transport).

Fig. 1: Een groeiend risico of een betere detectie?

Men kan zich de vraag stellen of radioactiviteit nu wel de ideale munitie is voor
een terrorist. Alhoewel we hierover geen diepe analyse hebben uitgevoerd lijken
biologische of chemische agentia meer geschikt op basis van toxiciteit,
verspreidingsmogelijkheid, vervoersmogelijkheid en risico’s voor de terrorist
zelf. We kunnen hierbij denken aan sarin (aanslag in de metro van Tokyo in maart
1995), anthrax, mosterdgas, botulisme, pokken en andere.
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3. Welke bronnen betekenen het grootste risico?3. Welke bronnen betekenen het grootste risico?3. Welke bronnen betekenen het grootste risico?3. Welke bronnen betekenen het grootste risico?3. Welke bronnen betekenen het grootste risico?

Het risico van een bron wordt bepaald door haar toxiciteit (o.a. radioactiviteit of
toxiciteit voor inwendige besmetting), verspreidbaarheid (mogelijkheid om po-
tentiële slachtoffers bloot te stellen aan een beschikbare bron) en haar bereikbaarheid
(mogelijkheid om een bron buiten haar gecontroleerde positie te halen).

Sommige van deze eigenschappen worden niet samen aangetroffen. Zo zal een
grote, hoogtoxische bron meestal minder bereikbaar zijn dan een a-priori minder
gevaarlijke bron.

Figuur 2 van IAEA [4] geeft een beeld van sommige bronnen die in aanmerking
komen. We vinden grote bronnen voor sterilisatie, teletherapie, energiegeneratoren
(RTG), middelgrote bronnen voor industriële radiografie en brachytherapie (in-
wendige bestraling van organen en aders) en kleinere bronnen voor industrieel
gebruik. De meeste bronnen zijn sterke gamma-stralers (Co-60 en Cs-137), andere
worden gebruikt voor hun geconcentreerde energieafzetting (Sr-90, Pu-238).

Fig. 2: Welke bronnen?
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De bronnen worden in opeenvolgende klassen verdeeld naar gelang de plausibiliteit
van fatale gevolgen volgens een realistisch scenario.

4. Hoe worden de slachtoffers blootgesteld4. Hoe worden de slachtoffers blootgesteld4. Hoe worden de slachtoffers blootgesteld4. Hoe worden de slachtoffers blootgesteld4. Hoe worden de slachtoffers blootgesteld

Onderstaand schema (fig. 3) geeft een generische beschrijving van de mogelijke
blootstellingswegen. Een bron buiten controle zal eerst en vooral zorgen voor een
lokaal probleem, verhoogde straling na verlies van afscherming, bodem- en/of
lucht-water besmetting na verlies van de integriteit van de bron, met voornamelijk
een verhoogd risico voor “de dader”, die de bron buiten de reglementaire
voorzieningen behandelt. Het effect voor de algemene bevolking blijft meestal
beperkt, tenzij bijvoorbeeld explosieven gebruikt worden om het lokaal effect te
versterken. Conventioneel komt de bron op een afvalstort terecht, gezien bijvoor-
beeld bij diefstal de dader niet onmiddellijk in de mogelijke negatieve effecten van
de bron geïnteresseerd is, maar eerder in de verkoop van bijvoorbeeld de afscherming
als schroot.

Fig. 3: Blootstellingswegen

De materialen die zich op een conventioneel stort bevinden komen in aanmerking
voor recyclage, verwerking of hergebruik. Onbewust zal de aanwezigheid van een
radioactieve bron aanleiding geven tot lozingen tijdens deze processen en tot
mogelijke besmetting van bouwmaterialen en gebruiksvoorwerpen met een erg
verspreide blootstelling en een meestal relatief laag dosisdebiet tot gevolg. De
langdurige blootstelling aan deze materialen is echter veelal onaanvaardbaar wat
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leidt tot een belangrijke economische impact nodig om de blootstelling tot een
redelijk niveau te beperken.

Bij terroristische acties moeten wij ons ervan bewust zijn dat, in tegenstelling tot
diefstal of verlies, de blootstellingswegen niet meer toevallig zijn, maar gestuurd
worden door de daders om een zo groot mogelijke schade (somatische of
psychische) aan te richten. Een aantal mogelijke scenario’s liggen voor de hand,
alhoewel zij tot hiertoe nog niet overtuigend door reële incidenten ondersteund
worden:
- Het plaatsen van een onafgeschermde gammastraler op een publieke plaats.
- De verspreiding van een radioactieve bron door gebruik van explosieven

(RDD: Radiological Dispersion Device). Dit kan aanleiding geven tot inhalatie
van een toxische radionuclide of tot een bodembesmetting die op zijn beurt
leidt tot uitwendige straling van de bodem en besmetting van de voedselketen.
Dit scenario kan relatief grote gebieden tijdelijk ontoegankelijk maken. Een
variante bestaat er in radioactieve stoffen van uit de lucht in poedervorm of
vloeibaar te verspreiden. Dit vereist evenwel middelen die onze perceptie van
terrorisme overstijgen.

- Een aanslag op een nucleaire of radiologische (bv. medische) installatie. Dit
kan leiden tot het type van ernstige ongevallen voorzien in de veiligheids-
studies en de noodplanning.

- Het gebruik van een amateur-atoombom (IND: Improvised Nuclear Device).

Samenvattend kunnen de factoren die het risico bepalen als volgt worden samen-
gevat:
- De activiteit;
- De bereikbaarheid;
- De verspreidbaarheid, zo wordt cesium meestal in poedervorm gebruikt, cobalt

in kleine sfeertjes met enkele mm diameter; iridium in metaalvorm;
- De levensduur, bv. Cs-137: 30 jaar, Co-60: 5 jaar, Ir-192: 74 dagen. Bronnen

bestemd voor uitwendige bestraling hebben meestal een lange levensduur,
radio-elementen voor inwendige blootstelling (bv. medische diagnostiek)
hebben een korte levensduur. De levensduur bepaalt o.a. de gevolgen van een
eventuele bodembesmetting.

- De toxiciteit bij inhalatie, bv. Cs-137: 5 10-9, Am-241: 4 10-5 Sv/Bq.
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Bij verlies of diefstal (d.w.z. wanneer het maximaal schadelijk effect van de
blootstellingswegen niet nagestreefd wordt) bestaat het grootste risico uit middel-
grote, bereikbare bronnen met een groot uitwendig dosisdebiet. Vooral beweeg-
bare bronnen zijn gevaarlijk omdat zij gemakkelijker uit hun gecontroleerde
positie kunnen verdwijnen. Het betreft bronnen voor industriële radiografie,
brachytherapie, bodemexploratie, oude radiumnaalden ... Het terrorisme op basis
van een vuile bom kan het best gebruik maken van bereikbare, min of meer veilig
manipuleerbare bronnen (bv. alfa-stralers) die gemakkelijk kunnen verspreid
worden, meestal met een hoge inhalatietoxiciteit (bv. Am-241, Cf-252, Ra-226,
...). We moeten er ons echter ook van bewust zijn dat de terroristen niet steeds de
somatische gevolgen van een aanslag wensen te maximaliseren, doch eerder de
psycho-sociale impact.

5. Hoe kunnen incidenten worden vastgesteld?5. Hoe kunnen incidenten worden vastgesteld?5. Hoe kunnen incidenten worden vastgesteld?5. Hoe kunnen incidenten worden vastgesteld?5. Hoe kunnen incidenten worden vastgesteld?

Radioactieve bronnen kunnen gemakkelijk gedetecteerd worden op plaatsen waar
men deze bronnen verwacht en zoekt. Onze leefwereld staat echter niet vol met
monitoren die de aanwezigheid van ongecontroleerde bronnen met een grote
probabiliteit verklikken.

Historisch werden de meeste ongevallen vastgesteld op basis van medische
klachten (zoals rode huidvlekken, braken, ...). Dit impliceert dat het medisch
personeel en inzonderheid de huisarts oog moet hebben voor deze symptomen en
het verband kan leggen tussen sommige indicaties en de stralingsblootstelling. De
bezorgdheid rond de problematiek en sommige incidenten leidden tot een
veralgemeende installatie van toegangsmonitoren (portieken) bij storten,
afvalrecyclage-eenheden, havens en nucleaire installaties. Deze monitoren
detecteren dan ook meer en meer anomalieën. Een ander detectiemiddel is de
controle van de transporten. Het verlies van een bron wordt in vele gevallen
vastgesteld door de afwijking tussen de fysische inventaris bij aankomst en de
vervoersdocumenten.

Soms stelt men binnen een installatie de afwezigheid van een bron vast, bv. via een
verlaagd dosisdebiet. Dit vereist een training om zowel op een verhoging als op
een verlaging van de dosisdebieten te reageren. Theoretisch bieden ook de
omgevingsmonitoren en de administratieve controles in de installaties een
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detectiemogelijkheid. Het blijkt echter dat een tijdige detectie van een afwijking
via deze weg onwaarschijnlijk is.

6. Enkele historische voorbeelden6. Enkele historische voorbeelden6. Enkele historische voorbeelden6. Enkele historische voorbeelden6. Enkele historische voorbeelden

De diverse incidenten met radioactieve bronnen zijn goed gedocumenteerd via
diverse publicaties van IAEA [5] en databanken zoals [1, 2]. In deze bijdrage wil
ik onderlijnen dat zulke incidenten geen monopolie zijn van landen in chaos zoals
diverse onderdelen van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren 90. De geval-
studies geven dus geen totaal overzicht maar geven een inzicht in de mogelijke
bedreigingen.

Juarez - Mexico, 1977 [6]Juarez - Mexico, 1977 [6]Juarez - Mexico, 1977 [6]Juarez - Mexico, 1977 [6]Juarez - Mexico, 1977 [6]

Een cobalt-60 bron met een activiteit van 3.7 1013 Bq (1000 Ci) werd door een
Mexicaans ziekenhuis aangekocht in de USA en geïmporteerd zonder de wette-
lijke regels toe te passen. De bron werd nooit geïnstalleerd en belandt via een
ongecontroleerde stockage na  een tijdje in de afvalrecyclage. De kerncijfers van
de gevolgen zijn: 75 personen blootgesteld aan dosissen tussen 0,25 en 7 Gy, 814
huizen afgebroken, 20000 m³ afval. De verspreiding werd toevallig ontdekt door
de toegangsmonitoring van het National Laboratory te Los Alamos bij de levering
van betonijzer dat cobalt uit de oorspronkelijke bron bevatte.

Goyana - Brazilië, 1987 [7]Goyana - Brazilië, 1987 [7]Goyana - Brazilië, 1987 [7]Goyana - Brazilië, 1987 [7]Goyana - Brazilië, 1987 [7]

In Goyana (Brazilië) bevond zich een bron van 5,1 1013 Bq Cs-137 in een verlaten
ziekenhuis. De gecontroleerde zone van het ziekenhuis was niet volgens de
wettelijke voorzieningen gedeclasseerd. De bron werd gestolen door personen die
aangetrokken werden door het mechanische bedieningsmechanisme en de moge-
lijke recyclage van de afscherming. De bron werd gedeeltelijk beschadigd en het
cesium verspreidde zich in de woonwijken. Dit leidde tot de blootstelling van 21
personen met een dosis boven 1 Gy, 4 doden, 2 km² te ontsmetten stadswijken en
3500 m³ afval. De detectie gebeurde na medische klachten die niet onmiddellijk
correct geïnterpreteerd werden.
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Enkele radiografie-ongevallen met iridium-192Enkele radiografie-ongevallen met iridium-192Enkele radiografie-ongevallen met iridium-192Enkele radiografie-ongevallen met iridium-192Enkele radiografie-ongevallen met iridium-192

Radiografiebronnen bestaan uit een metalen uiteinde dat op een flexibele draad-
stang bevestigd is. Deze bevestiging is het zwakke punt. Soms blijft de bron achter
in de te inspecteren leidingen of valt tijdens de manipulatie op de grond. In vele
gevallen worden arbeiders aangetrokken door de bron (mooie inox-capsule) en
nemen de bron in hun kledij mee naar huis, wat aanleiding geeft tot grote dosissen
in contact met de huid en tot blootstelling van de huisgenoten. Zo waren er in
Mexico in 1984 acht doden te betreuren en in Egypte in 2000 twee doden.

Algeciras - Spanje, 1998 [8]Algeciras - Spanje, 1998 [8]Algeciras - Spanje, 1998 [8]Algeciras - Spanje, 1998 [8]Algeciras - Spanje, 1998 [8]

Een Cs-137 bron van 3,7 1012 Bq (100 Ci) werd in schroot vervoerd vanuit de USA
via Rotterdam naar Spanje. Onderweg werd de bron niet gedetecteerd. Uiteinde-
lijk kwam de bron in de installatie van Acerinox in Algeciras terecht. De bron
kwam ongemerkt binnen door het ongelukkig toeval dat de toegangsmonitoring
buiten werking was. Het smelten van de bron gaf slechts aanleiding tot een
beperkte lozing die evenwel na een lang parcours over de Middelandse Zee in
Zuid-Frankrijk en Noord-Italië gedetecteerd werd. De eerste detectie van het
incident was evenwel mogelijk via de vaststelling van radioactieve besmetting
van een vrachtwagen die de site wou verlaten. Na de communicatie van het ongeval
daalde de beurswaarde van het aandeel van Acerinox met ongeveer 50 %. De
opkuiskosten werden op 6000 kEcu geschat.

Enkele historische voorbeelden van radiologisch terrorismeEnkele historische voorbeelden van radiologisch terrorismeEnkele historische voorbeelden van radiologisch terrorismeEnkele historische voorbeelden van radiologisch terrorismeEnkele historische voorbeelden van radiologisch terrorisme

Het aantal gevallen waarbij nucleair of radiologisch terrorisme in de praktijk werd
vastgesteld is gelukkig nog erg beperkt en de gevolgen zijn meestal onbeduidend,
gezien het meestal “bijna-ongevallen” betreft die vroeg genoeg konden verhinderd
worden.

De literatuur en de internationale media leveren ons informatie over volgende
incidenten:
- In 1995 wordt een Cs-137 bron in een container, begraven in een park in

Moscou, ontdekt [3].
- In 1998 vindt met een bron gekoppeld aan een landmijn langs een spoorlijn in

Tsjetsjenië, Rusland [3].
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- In 2000 wordt 100 kBq I-125 in vloeibare vorm verspreid in een treinstation te
Osaka, Japan door een ontevreden medewerker van een laboratorium [9].

- In 2002 ontdekt men in de handboeken van Al Qaida een voorschrift voor een
amateur-atoombom [10]

- In 2003 stelt men de illegale verkoop van Cs-137 in Thailand vast, volgens het
onderzoek met terroristische bedoelingen [10].

- In 2004 wordt in Palaiseau, Frankrijk, een vrachtwagen die twee kleine
radioactieve bronnen vervoert gewapend overvallen. De bronnen werden
ontvreemd [11].

- In 2004 ontdekt men een stock ontvreemde kleine Am-241 bronnen bij een
Moslimgroepering in Londen [12].

7. Besluiten7. Besluiten7. Besluiten7. Besluiten7. Besluiten

Zoals voor alle toxische agentia leidt het verlies of het ongecontroleerd gebruik
van bronnen tot risico’s voor de gezondheid van de bevolking. De gevolgen van
incidenten kunnen vergroot worden wanneer er sprake is van terrorisme, waarbij
met kwade bedoelingen de blootstellingswegen worden gemanipuleerd om een zo
groot mogelijk somatisch of psychisch effect te bekomen. Nochtans kan men zich
afvragen of niet-radioactieve chemische of biologische agentia niet meer doeltref-
fend zijn voor terroristische acties.

De ernstigste gevolgen voor  individuen zijn het gevolg van uitwendige bestraling,
veelal in huidcontact met middelactieve bronnen die relatief gemakkelijk bereik-
baar zijn. De collectieve impact is vooral psycho-sociaal en is belangrijker voor
een verspreide besmetting van de omgeving, gezien de perturbatie van het
maatschappelijk leven dat hiervan het gevolg kan zijn. Vele anomalieën worden
ontdekt via medische klachten. De kennis van de huisarts van de specifieke
symptomen is dus essentieel.

De verspreiding van radioactieve besmetting heeft ook aanzienlijke economische
gevolgen. Het is belangrijk te beseffen dat zulke incidenten zich niet uitsluitend
voordoen in relatief onstabiele landen. De casuïstiek van terroristische evenemen-
ten met radioactief materiaal is tot vandaag erg beperkt en gaat meestal niet verder
dan bijna-incidenten. De verandering van eigenaar of de finale afvoer van de bron
zijn een kritische fase in vele scenario’s.
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RésuméRésuméRésuméRésuméRésumé

Au cours de l’histoire, l’exposition aux sources radioactives échappant au contrôle
réglementaire, était la principale cause d’accidents mortels, l’accident du réacteur
de Chernobyl excepté. Après la dissolution de l’Union soviétique, de nombreuses
sources perdues ont été trouvées, occasionnant parfois d’importantes lésions
corporelles. Les attentats du 11 septembre 2001 ont attiré l’attention du public sur
l’éventualité du terrorisme nucléaire. Bien que les risques quant aux conséquences
fatales soient relativement limités, l’exposition éventuelle incontrôlée à des
radiations ionisantes, a toutefois un impact psychosocial sur la population non
négligeable.

Après un bref exposé des types de sources radioactives à des fins médicales et
industrielles, et une discussion sur les risques et modes d’exposition, les scénarios
possibles sont illustrés à l’aide de dossiers historiques.

Les principales conclusions de cette analyse sont les suivantes:
- Les matières radioactives ne sont pas les seuls produits toxiques qui
constituent une menace potentielle.
- Les principales conséquences pour les individus sont dues au rayonnement
externe souvent en contact avec la peau avec des sources de moyenne activité d’un
accès relativement aisé. L’impact collectif est surtout psychosocial et est plus
important en cas de contamination de l’environnement.
- De nombreuses sources ont été découvertes suite à des plaintes de santé. Il
importe donc que le médecin traitant soit au courant des symptômes spécifiques.
- Une contamination radioactive étendue a bien souvent d’importantes
implications économiques.
- Les accidents se produisent essentiellement, mais pas toujours, dans les
pays relativement instables.
- Dans de nombreux scénarios, le changement de propriétaire ou l’évacuation
finale de la source constituent une phase critique.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

In the course of history, exposure to radioactive sources escaping regular control,
has been the main cause of fatal accidents, with the exception of the reactor
accident at Chernobyl. After the disintegration of the Soviet Union, numerous lost
sources have been found, sometimes with serious physical damage. The attacks of
September 11, 2001 have focussed the attention on the possibility of nuclear
terrorism.  Although the risks of fatal consequences are rather limited, the possible
uncontrolled exposure to ionizing radiation has an important psycho-social
impact on the population.

After a brief survey of the types of radioactive sources for medical and industrial
applications and a discussion of the risks and exposure routes, possible scenarios
are illustrated by  well documented case histories.

The main conclusions of this analysis are:
- Radioactive materials are not unique as a potential threat by toxic materials.
- The most serious consequences for individuals occur as the result of external
radiation, mostly with skin contact with medium-active sources  which are
relatively easily accessible. The collective impact is mostly psycho-social and is
more important for a dispersed contamination of the environment.
- Many sources are detected via medical complaints.  The knowledge of the
specific symptoms is consequently very important.
- A dispersion of radioactive contamination has usually considerable economic
consequences.
- Accidents occur particularly, but certainly not exclusively, in relatively unstable
countries.
- Change of owner or final evacuation of the source constitute a critical phase in
many scenarios.
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STANDPUNT VAN HETSTANDPUNT VAN HETSTANDPUNT VAN HETSTANDPUNT VAN HETSTANDPUNT VAN HET
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLEFEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLEFEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLEFEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLEFEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE

Yvan PouleurYvan PouleurYvan PouleurYvan PouleurYvan Pouleur
FANC, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

De ontwikkeling van een nationaal wetgevend en reglementair systeem m.b.t. het
gebruik van nucleair of radioactief materiaal en m.b.t. de bescherming van de
werknemers, de bevolking en het leefmilieu kan, dezer dagen, enkel in een
internationaal perspectief worden aanschouwd.

De nucleaire activiteiten bestrijken een zeer ruim gebied van gebruiken en
praktijken gaande van de elektronucleaire productie en de ontwikkeling van de
brandstofcyclus tot de diagnose en de medische behandelingen. Deze activiteiten,
welke hun draagwijdte ook weze, zijn in zeer grote mate onderworpen aan
internationale reglementen inzake stralingsbescherming, non-proliferatie, veilig-
heid en export evenals aan de evolutie van de politieke wereldsituatie.
Daarenboven vereisen de nucleaire beroepen een hoog niveau van vakmanschap
dat enkel nuttig kan worden bediscussieerd en ontwikkeld op internationaal
niveau. De internationale technische fora vormen dus, voor de deskundigen, een
gelegenheid om hun ervaringen uit te wisselen, om zich te verrijken met de
expertise die in andere landen werd verworven. Deze fora zijn essentieel voor de
ontwikkeling en de actualisering van de kennis op dit gevoelig gebied dat het
nucleaire is.
Wat de uitvoering van de opdrachten betreft, worden de internationale activiteiten
dus bijzonder belangrijke voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
(FANC). De vruchten van zijn activiteiten worden in verschillende vormen
omgezet. Het kan gaan over technische documenten met als doel de beste
praktijken binnen de betrokken gebieden op te stellen “ best practices “, die dan
de referentie vormen voor de bevoegde nationale instellingen. In andere gevallen
zijn het normatieve teksten die uitgewerkt worden en waarover wordt onderhan-
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deld, zoals richtlijnen of internationale conventies. Deze juridische instrumenten
zijn, óf rechtstreeks toepasbaar op nationaal niveau, óf ze moeten het voorwerp
uitmaken van een omzetting in intern recht. Van bij de aanvang tot aan het einde
van deze processen, is het FANC bijzonder actief zodat het de Belgische belangen
kan verdedigen, de beste niveaus inzake nucleaire veiligheid, stralingsbescherming
en bescherming van de bevolking kan ontwikkelen, en dit in overeenstemming
met zijn opdrachten.
Met de bedoeling de pertinente elementen van dit internationaal systeem, die van
toepassing zijn op het veilig beheer van radioactieve bronnen evenals op de crises
die door eventuele ongevallen werden veroorzaakt vrij te maken, is het nodig om
bepaalde specificiteiten van dit systeem steeds verder te onderzoeken en om een
bepaald onderscheid te maken, waaronder met name het verschil tussen nucleair
materiaal (NM) en radioactief materiaal (RM) en de vergelijking van de domeinen
inzake veiligheid en beveiliging.
Het NM omvat bepaalde isotopen - in gedefinieerde proporties - van uranium,
plutonium en thorium die de elementen vormen voor het maken van atoombom-
men, die leiden tot atoomexplosies van het type Hiroshima en Nagasaki. Dit NM
is, voor evidente redenen, sinds lange tijd onderworpen aan een internationaal
systeem van veiligheidscontroles (" safeguards ") met inbegrip van een precieze
boekhouding en regelmatige inspecties die moeten aantonen dat er geen NM voor
niet-vreedzaam gebruik wordt misbruikt. De wettelijke bases van deze controles
en de engagementen die door de Staten werden aangegaan, staan in het
Euratomverdrag (Hoofdstuk VII) voor de EU en in het Non-Proliferatieverdrag
(NPV) en de safeguardsovereenkomsten die werden gesloten met de Internatio-
nale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) voor wat de internationale gemeen-
schap betreft. Deze internationale wil om de non-proliferatie van het NM te
garanderen, heeft zich eveneens vertaald in de ontwikkeling van maatregelen
inzake de fysieke bescherming met de bedoeling de binnendringing in gevoelige
installaties, diefstal en de verduistering van NM te verhinderen, inbegrepen tijdens
het internationaal transport. Om de coherentie van het systeem te versterken, heeft
een belangrijk aantal Staten eenstemmig richtlijnen m.b.t. de in- en uitvoer van
NM en van gevoelige uitrusting goedgekeurd.
Dit geheel van maatregelen vormt het domein van de nucleaire beveiliging.
Wat de nucleaire veiligheid aangaat, deze werd zodanig ontwikkeld om ongeval-
len verbonden met het gebruik van NM te voorkomen, hoofdzakelijk in
elektronucleaire reactoren en onderzoeksreactoren, en om radiologische crises ten
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gevolge van eventuele ongevallen te beheren en om veilige oplossingen te
ontwikkelen voor het beheer van radioactief afval. De stralingsbescherming is een
van de fundamentele bestanddelen, aanwezig in alle stadia van deze ontwikkelin-
gen; ze beoogt de optimalisatie en de beperking van de blootstelling van de
werknemers en de bevolking.
Zoals men kan bemerken, bevatten deze systemen voor de nucleaire beveiliging
en veiligheid politieke grondslagen die raken aan de meest gevoelige evenwichten
op wereldvlak, op het gebied van de beveiliging, de technologie, de volksgezond-
heid, het leefmilieu en zelfs de economie.

In het geval van het RM is de situatie tamelijk veel gewijzigd. In de allereerste
plaats dient er te worden opgemerkt dat er een zeer grote diversiteit bestaat van RM
dat voor talrijke toepassingen, zowel industriële als medische, wordt gebruikt.
Met andere woorden, in tegenstelling tot het NM, is het RM veel meer aanwezig
en veel meer verspreid binnen de maatschappij. Vervolgens kan het risico op
misbruik niet worden vergeleken met dat van het NM in de mate waarin het RM
niet kan worden gebruikt voor het maken van massavernietigingswapens en à
fortiori voor atoombommen. Bijgevolg hebben de internationaal ontwikkelde
systemen tot voor kort de klemtoon gelegd op de belangrijkste risico’s, namelijk
deze die leiden tot onvrijwillige blootstelling. Het is inderdaad het RM en niet het
NM dat aan de oorsprong ligt van het grootste aantal ongevallen en accidentele
blootstellingen, en dit in tegenstelling tot de opvatting die wijd verbreid is bij de
bevolking. Het is in het bijzonder het verlies van ingekapselde hoogactieve
bronnen dat overal ter wereld talrijke slachtoffers heeft geëist. Het is dus zeer
logisch en pertinent dat de ontwikkelde middelen betrekking hebben op de
veiligheid, de stralingsbescherming, het vervoer, de crisissituaties en het afval-
beheer en veel minder op de beveiligingsaspecten.
Toch heeft de internationale gemeenschap, ingevolge de aanslag op de “ Twin
Towers “ in New-York, op 11 september 2001, zijn standpunten, evenals alle
bestaande voorzieningen die kenmerkend zijn voor het beperken en voorkomen
van een terroristisch risico, grondig herbekeken. Specifieke intensiveringen van
systemen voor de fysieke bescherming van het NM werden in het bijzonder
aanbevolen. Voor het RM werd de geloofwaardigheid van een aanslag met een
“vuile bom” onderzocht en werden intensiveringen op het gebied van beveiliging
voorgesteld, met name ten tijde van de herziening van de gedragscode betreffende
de veiligheid en de beveiliging van radioactieve bronnen.
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Vuile bommen zijn projectielen samengesteld uit een klassieke springstof omhuld
met RM, waardoor het RM, bij de explosie, over een bepaalde perimeter wordt
verspreid. Terwijl de veroorzaakte besmetting beperkte gevolgen zou moeten
hebben voor de gezondheid en de bevolking, die toch ernstig dienen te worden
genomen, een aanslag van dit type vast en zeker grote opschudding zou veroorza-
ken bij de bevolking. Er dient dus een afweer te worden gevonden zonder evenwel
in ongegronde buitensporigheden te vervallen door een overschatting van het
risico. In België is het aan de Federale Overheid en in het bijzonder aan de Minister
van Binnenlandse Zaken dat deze delicate taak toebehoort.
Bij deze oefening moeten er - naast de inlichtingen die door de Staatsveiligheid
worden verstrekt m.b.t. de voelbare dreiging die op een Staat kan wegen - in vele
opzichten moeilijke vergelijkingen worden gemaakt met de bedoeling de aantrek-
king die de terroristen voor het RM in vergelijking met andere actiemiddelen
zouden kunnen ontwikkelen, te beoordelen.
Op dit ogenblik maakt de beveiliging van RM het voorwerp uit van een oplettend-
heid en van een activiteit op internationaal niveau, en dit zowel op het niveau van
de IAEA als van de meer politieke organen zoals de G-8. De talrijke aanbevelingen
die ter beschikking van de Staten worden gesteld, worden op verschillende wijzen
toegepast. Ze moeten inderdaad overeenstemmen met reeds bestaande nationale
voorzieningen en moeten met name de specificiteiten m.b.t. de veiligheid van elke
Staat respecteren, een domein dat het bastion blijft van de nationale soevereiniteit.
Het is evenwel ongetwijfeld wenselijk dat de Staten, op termijn, een gemeen-
schappelijke basis opbouwen die in een gepaste wettelijke vorm, zoals een
conventie, kan worden gegoten. Het zal zeker gaan om een belangrijke stap naar
de harmonisering van de op het RM toegepaste beveiligingsmaatregelen.

In BelgiëIn BelgiëIn BelgiëIn BelgiëIn België

België heeft zijn nationaal wetgevend en reglementair systeem ontwikkeld in
volledige overeenstemming met zowel de internationaal aangegane verplichtin-
gen als met de meest actuele aanbevelingen en expertises. Het gebruik van het RM
en in het bijzonder van radioactieve ingekapselde bronnen maakt het voorwerp uit
van een gedetailleerde regelgeving in het KB van 20 juli 2001 dat met name de
bepalingen van de Europese Richtlijn 96/29 tot vaststelling van de basisnormen
inzake de stralingsbescherming heeft geïntegreerd. Het gebruik van ingekapselde
radioactieve bronnen is in het bijzonder onderworpen aan de verplichting:
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• voor de gebruiker tot het beschikken over een vergunning;
• tot het uitvoeren van regelmatige controles van de bron;
• tot het bewaren van de bron in daartoe geschikte plaatsen;
• tot het bijhouden van een inventaris van de bronnen die worden bewaard;
• tot het verkrijgen van een verwijderingsvergunning voor de bronnen

wanneer deze niet meer worden gebruikt;
Deze maatregelen zijn een aanvulling bij de extensieve maatregelen inzake
stralingsbescherming en meer in het bijzonder inzake de limieten en het beheer van
de blootstelling van de werknemers en de bevolking.
Meer recent werd er een Europese richtlijn inzake de controle op hoogactieve
ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen aangenomen door de Euro-
pese Raad. Deze zal in werking treden op 31 december 2005. Ze heeft het voorwerp
uitgemaakt van een voorbereiding door de deskundigen van artikel 31 (van het
Euratomverdrag) gevolgd door een onderhandeling op de Raad. Het FANC werd
voorgesteld en heeft actief deelgenomen aan de verschillende stappen die tot de
aanneming van deze Richtlijn hebben geleid. Deze richtlijn is zeer belangrijk op
het gebied van de volksgezondheid vermits ze beoogt om de bestaande voorzie-
ningen te intensiveren en om te strijden tegen de meest frequente oorzaak van
ongevallen, namelijk het verlies van de controle over bronnen gevolgd door een
onvrijwillige blootstelling van personen. De belangrijkste bepalingen van deze
richtlijn voorzien:

• de verplichting tot het verkrijgen van een vergunning, voorafgaand aan
het bezit van elke bron die bij de fabricage een dosisdebiet uitstraalt dat
hoger ligt of gelijk is aan 1mSv/uur op 1 meter, het voorzien van financiële
maatregelen of van equivalente akkoorden met de leveranciers, van zodra
de bron op de markt werd gebracht, die voldoende zijn om de verwijdering
van de bron te garanderen eenmaal deze uit dienst wordt genomen;

• de identificatie en de individuele markering van elke bron;
• het bijhouden van registers met gedetailleerde beschrijvende fiches van

de bronnen waardoor ze op elk ogenblik kunnen worden gesitueerd;
• verplichtingen voor de houder met betrekking tot het beheer en de

regelmatige controle van de bronnen in zijn bezit evenals mbt de kennis-
geving aan de autoriteiten van ongevallen of incidenten;

• het uitvoeren van regelmatige controles door de bevoegde autoriteiten
(FANC)
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• de opleiding en de voorlichting van het personeel dat de bronnen gebruikt
en van diegenen die met de bronnen te maken kunnen krijgen;

• campagnes voor het recupereren van weesbronnen voorzien van gepaste
financiële middelen, evenals van de identificatie van de verantwoorde-
lijkheden.

Bepaalde van deze bepalingen bestaan reeds, volledig of gedeeltelijk, in het
KB van 20/7/2001. De andere maken het voorwerp uit van een ontwerp tot
wijziging van voormeld KB, dat nog wordt uitgewerkt.
M.b.t. de openbare veiligheidsaspecten, vormt het voorgaande systeem, gericht op
de stralingsbescherming en het behoud van de controle op de ingekapselde
radioactieve bronnen, aangevuld met de specifieke bepalingen vervat in het KB1

een gepast antwoord op het risico van verlies, onvrijwillige toegang en bepaalde
diefstallen. Daarenboven maakt elke verdwijning het voorwerp uit van een
kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten.
Tot op heden waren de vastgestelde verdwijningen vaker het gevolg van een
verlies dan van diefstal. Daarenboven gingen de zeldzame diefstallen die konden
worden vastgesteld, meestal gepaard met het stelen van het voertuig dat deze
transporteerde (geval van bronnen voor industrieel gebruik). Er is dus alle reden
toe te denken dat het niet de bron was die het voorwerp van de diefstal uitmaakte
en dat deze laatste riskeert om - op termijn - een weesbron te worden die spoorloos
verdwijnt. In ieder geval bestaan er samenwerkingsmodaliteiten tussen de
bevoegde overheden, zoals de federale politie, het crisiscentrum, het FANC en de
erkende instellingen om zo snel mogelijk en onder de beste voorwaarden elke
gestolen of verloren bron te recupereren.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van dien aard dat ze een doeltreffend obstakel
vormen voor georganiseerde groepen die vastbesloten zijn zich ingekapselde
radioactieve bronnen aan te schaffen. Er is dus reden toe om een specifieke aanpak
te ontwikkelen. Een snel onderzoek van de belangrijk aantallen ingekapselde
radioactieve bronnen die op ons grondgebied aanwezig zijn, van de diversiteit van
de plaatsen waar deze zich bevinden, van het gebruik dat ervan wordt gemaakt en
van het aantal transporten toont ons dat het niet realistisch is om dezelfde
maatregelen toe te passen als deze die van kracht zijn voor het NM. Aan de andere
kant is het mogelijk om een systeem te ontwikkelen en dit op de volgende
grondslagen:

1 Artikels 27, 52.2, 54.8.1, 66
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• de strikte controle van de bronnen ;
• de snelle kennisgeving van een verdwijning;
• de intensivering van beschermingsmaatregelen afhankelijk van de

dreiging ;
• het ontwikkelen van specifieke middelen.

Zodoende werden er bijvoorbeeld bepalingen m.b.t. de intensivering van het
toezicht op het vervoer getroffen en werd er een databank ontwikkeld waardoor de
houders van de meest radioactieve ingekapselde bronnen snel kunnen worden
gecontacteerd. Daarnaast is het zo dat regelmatige contacten met de operatoren
ertoe leiden dat deze laatsten voor deze problematiek ontvankelijk worden.

Tenslotte kan men, zoals voor de nucleaire veiligheid van de installaties,
niet uitsluiten dat, ondanks de voorzorgen die werden getroffen, er een besmetting
plaatsheeft ten gevolge van, bijvoorbeeld, een aanslag. In deze zin werd, in
coördinatie met de bevoegde federale diensten, het Nucleair Noodplan (NUN)
vervolledigd om deze mogelijkheid te voorzien. Specifieke procedures waardoor
dergelijke situaties het hoofd kunnen worden geboden, door gebruik te maken van
de infrastructuur en de middelen van het NUN, worden ontwikkeld. Oefeningen
hebben het reeds mogelijk gemaakt de interventiemodaliteiten uit te testen.
Daarenboven werd er reeds een verscheidenheid aan informatie of artikels uitge-
geven2 waarin een reeks maatregelen staat die in de bestaande nucleaire noodplans-
tructuur moet worden geïntegreerd.
Tot slot is de ontwikkeling en de invoering van een wettelijk en reglementair
systeem dat kenmerkend is voor een doeltreffende bescherming van de werkne-
mers, de bevolking en het leefmilieu tegen de ioniserende stralingen zeer nauw
verbonden met de normatieve teksten, de internationale standaarden en hun
evolutie. Het gaat om een progressief proces waarbij rekening moet worden
gehouden met de nationale specificiteiten en de maatschappelijke of politieke
wijzigingen terwijl de stabiliteit van het systeem en zijn verworvenheden evenals
de optimalisering van zijn beschermingsmiddelen worden gegarandeerd.

2 Noodmaatregelen in geval van accidentele blootstelling aan ioniserende stralingen -
P.Smeesters, J.Frühling, A.Wambersie, L.Van BLadel
Tijdschr. Voor Geneeskunde, 52, nr. 22, 1996
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CONTRÔLE NUCLEAIRECONTRÔLE NUCLEAIRECONTRÔLE NUCLEAIRECONTRÔLE NUCLEAIRECONTRÔLE NUCLEAIRE

Yvan PouleurYvan PouleurYvan PouleurYvan PouleurYvan Pouleur
AFCN, Rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles

Le développement d’un système national législatif et réglementaire relatif à
l’utilisation de matières nucléaires ou radioactives et à la protection des travailleurs,
de la population et de l'environnement ne peut, de nos jours, se concevoir que dans
une perspective internationale.
Les activités nucléaires couvrent un champ très large d’utilisations et de pratiques
allant de la production électronucléaire et du développement du cycle combustible
au diagnostic et aux traitements médicaux. Ces activités, quelle que soit leur
ampleur, sont très largement tributaires des règlements internationaux en matière
de radioprotection, de non-prolifération, de sûreté, de sécurité et d’exportation
ainsi que de l’évolution de la situation politique mondiale.
De plus, les métiers du nucléaire requièrent un haut niveau de technicité qui ne peut
être utilement débattu et développé qu’au niveau international. Les fora techniques
internationaux sont donc, pour les experts, une occasion d’échanger leurs
expériences, de s’enrichir de l’expertise acquise dans d’autres pays. Ces fora sont
essentiels pour le développement et l’actualisation des connaissances dans ce
domaine sensible qu’est le nucléaire. Au regard de l’exécution de ses missions, les
activités internationales revêtent donc une importance toute particulière pour l’
Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN).
Les fruits de ces activités sont traduits sous différentes formes. Il peut s’agir de
documents techniques visant à établir les meilleures pratiques " best practices "dans
les domaines concernés et qui constituent alors des références pour les organismes
nationaux compétents. Dans d’autres cas, ce sont des textes normatifs qui sont
élaborés et négociés telles que des directives ou des conventions internationales. Ces
instruments juridiques sont soit directement applicables au niveau national soit
doivent faire l’objet d’une transposition en droit interne. Du début à la fin de ces
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processus, l’AFCN est particulièrement active de manière à défendre les intérêts
belges, à développer les meilleurs niveaux de sûreté nucléaire, de radioprotection
et de protection des populations, en accord avec ses missions.
En vue de dégager les éléments pertinents de ce système international qui sont
applicables à la gestion sûre des sources radioactives ainsi qu’aux crises provoquées
par d’éventuels accidents, il est nécessaire d’examiner plus avant certaines
spécificités de ce système et d’opérer certaines distinctions, dont notamment la
différence entre matières nucléaires (MN) et matières radioactives (MR) et, la
comparaison des champs de la sûreté et de la sécurité.
 Les MN regroupent certains isotopes, dans des proportions définies, de l’uranium,
du plutonium et du thorium qui sont les éléments qui permettent la construction
de bombes atomiques menant à des explosions atomiques de type Hiroshima et
Nagasaki. Ces MN, pour des raisons évidentes, sont depuis longtemps soumises
à un système international de garanties (" safeguards ")  incluant une comptabilité
précise et des inspections régulières visant à démontrer qu’aucune MN n’est
détournée de son usage pacifique. Les bases légales de ces contrôles et les
engagements contractés par les Etats se situent dans le Traité Euratom (Chapitre
VII) pour l’UE et dans le Traité de Non Prolifération (TNP) et les accords de
garanties passés avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) en
ce qui concerne la communauté internationale. Cette volonté internationale
d’assurer la non prolifération des MN s’est également traduite par le développement
de mesures de protection physique visant à empêcher l’intrusion dans les
installations sensibles, le vol et le détournement de MN y compris lors de
transports internationaux. En vue de renforcer la cohérence du système, un nombre
important d’Etats ont adopté de commun accord des lignes directrices en matière
d’import et d’export de MN et d’équipements sensibles.
Cet ensemble de mesures constitue le champ de la sécurité nucléaire.
La sûreté nucléaire, quant à elle, a été développée de manière à éviter les accidents
liés à l’utilisation des MN, principalement dans les réacteurs électronucléaires et
les réacteurs de recherche, à gérer les crises radiologiques consécutives à d’éventuels
accidents et à développer des solutions sûres pour le traitement des déchets
radioactifs. La radioprotection est une des composantes fondamentales présente à
tous les stades de ces développements, elle vise à l’optimisation et à la réduction
des expositions des travailleurs et de la population.
Comme on peut s’en apercevoir, ces systèmes de sécurité et de sûreté nucléaire
comportent des fondements politiques touchant aux équilibres mondiaux les plus
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sensibles, sécuritaires, technologiques, de santé publique, environnementaux et
mêmes économiques.

Dans le cas des MR la donne est passablement modifiée. Tout d’abord il faut noter
qu’il existe une très grande diversité de MR utilisées dans de nombreuses
applications tant industrielles que médicales. En d’autres termes, contrairement
aux MN, les MR sont largement plus présentes et plus répandues dans la société.
Ensuite le risque de diversion ne peut pas être comparé à celui des MN dans la
mesure notamment où les MR ne peuvent pas servir à construire des armes de
destruction massive et à fortiori des bombes atomiques. En conséquence, jusqu’il
y a peu, les systèmes internationaux développés ont mis l’accent sur les risques
principaux à savoir ceux menant à des expositions involontaires. Ce sont en effet
les MR et pas les MN qui sont à l’origine du plus grand nombre d’accidents et
d’expositions accidentelles contrairement à une idée largement répandue dans le
public. En particulier, les pertes de sources scellées de haute activité ont fait de par
le monde un certain nombre de victimes. C’est donc très logiquement et
pertinemment que les outils développés concernent la sûreté, la radioprotection,
les transports, les situations de crises et la gestion des déchets et beaucoup moins
les aspects de sécurité.
Cependant suite à l’attentat des “ Twin Tower “ à New-York, le 11 septembre
2001, la communauté internationale a profondément réexaminé ses positions ainsi
que l’ensemble des dispositifs existants propres à réduire et parer le risque
terroriste. Des renforcements spécifiques des systèmes de protection physique des
MN ont notamment été recommandés. Pour les MR, la crédibilité d’attentat à la
‘bombe sale’ a été examinée et des renforcements de nature sécuritaire ont été
proposés notamment lors de la révision du code de conduite sur la sûreté et la
sécurité des sources radioactives.
Les bombes sales sont des engins constitués d’un explosif classique entouré de
MR  qui répandraient, lors de leur explosion, leurs MR sur un certain périmètre.
Alors que la contamination provoquée devrait avoir des conséquences limitées sur
la santé de la population, à prendre pourtant au sérieux, un attentat de ce type
provoquerait à coup sûr un émoi profond au sein de la population. Il faut donc
développer des parades sans tomber dans les excès infondés d’une surestimation
du risque. En Belgique, c’est aux Autorités fédérales et en particulier au Ministre
de l’Intérieur que revient cette tâche délicate.
Dans cet exercice, outre les renseignements fournis par la sûreté de l’Etat relatifs
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aux menaces tangibles qui peuvent peser sur l’Etat, des comparaisons difficiles à
bien des égards doivent être effectuées en vue de jauger l’attrait que les terroristes
pourraient développer pour les MR par rapport à d’autres moyens d’action.
Actuellement, la sécurité des MR fait l’objet d’une attention et d’une activité
soutenue au niveau international, tant au niveau de l’AIEA que d’organes plus
politiques comme le G-8. Les nombreuses recommandations mises à la disposition
des Etats sont mises en œuvre de diverses façons. Elles doivent en effet cadrer avec
le dispositif national en place et respecter notamment les spécificités relatives à la
sûreté de chaque Etat, domaine qui reste un bastion de la souveraineté nationale.
Cependant, il est sans doute souhaitable qu’à terme, les Etats établissent une base
commune qui puisse être traduite sous une forme légale appropriée telle qu’une
convention. Il s’agirait certainement d’un pas important vers l’harmonisation des
mesures de sécurité appliquées aux MR.

En BelgiqueEn BelgiqueEn BelgiqueEn BelgiqueEn Belgique

La Belgique a développé son système législatif et réglementaire national en plein
accord tant avec les obligations internationales contractées qu’avec les
recommandations et expertises établies les plus actuelles. L’utilisation des MR et
en particulier des sources radioactives scellées fait l’objet d’une réglementation
détaillée dans l’Arrêté Royal du 20 juillet 2001 qui intègre, notamment, les
dispositions de la directive européenne 96/29 établissant les normes de base en
matière de radioprotection. L’utilisation de sources radioactives scellées est
notamment soumise à obligation :

• pour l’utilisateur de détenir une autorisation,
• d’effectuer des contrôles réguliers de la source,
• de conserver la source dans des endroits appropriés,
• de maintenir à jour un inventaire des sources détenues,
• d’obtenir une autorisation d’évacuation des sources lorsqu’elles ne sont

plus utilisées.

Ces mesures viennent s’ajouter aux mesures extensives de radioprotection
et plus particulièrement de limite et de gestion des expositions des travailleurs et
du public.
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Plus récemment, une directive européenne relative au contrôle des sources
radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines a été adoptée par
le Conseil européen. Elle entrera en vigueur le 31 décembre 2005. Elle avait fait
l’objet d’une préparation par les experts de l’article 31 (du Traité Euratom) suivie
d’une négociation au Conseil. L’AFCN était présente et a participé activement aux
différentes étapes ayant conduit à l’adoption de cette directive. Cette directive
revêt en effet une grande importance en terme de santé publique puisqu’elle vise
à renforcer les dispositifs existants et à lutter contre la cause la plus fréquente
d’accidents à savoir la perte de contrôle des sources suivie d’une exposition involontaire
de personnes. Les principales dispositions de cette directive prévoient :

• l’obligation d’obtenir une autorisation préalable à la détention de toute
source qui lors de fabrication émet un débit de dose supérieur ou égal à 1
mSv/heure à 1 mètre,

• l’établissement de dispositions financières ou d’accords équivalents avec
les fournisseurs, dès la mise sur le marché de la source, suffisants pour
garantir l’évacuation de la source une fois celle-ci retirée du service,

• l’identification et le marquage individuel de chaque source,
• la tenue de registres contenant les fiches signalétiques détaillées des

sources permettant de les situer à tout moment,
• des obligations au détenteur relatives à la gestion et au contrôle régulier

des sources qu’il possède ainsi qu’à la notification aux autorités d’accidents
ou d’incidents,

• la formation et l’information du personnel utilisant les sources et pouvant
être confronté aux sources,

• des campagnes de récupération des sources orphelines assorties de
moyens financiers adéquats, ainsi que l’identification des responsabilités.

Certaines de ces dispositions existent déjà, en tout ou en partie, dans l’A.R. 20/7/
2001. Les autres sont l’objet d’un projet de modification, en cours d’élaboration,
de l’A.R. précité.

Concernant les aspects sécuritaires, le système précédent axé sur la radioprotection
et le maintien du contrôle sur des sources radioactives scellées, complété de
dispositions spécifiques contenues dans l’A.R.1 constitue une réponse appropriée
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au risque de perte, d’accès involontaire et de certains vols. En outre, toute
disparition fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes.
Jusqu’à ce jour, les disparitions constatées étaient plus souvent le fruit d’une perte
que d’un vol. En outre, les rares vols constatés étaient simultanés au vol du
véhicule qui les transportait (cas de sources à usage industriel), il y donc lieu de
penser que ce n’est pas la source qui était l’objet du vol et que cette dernière risque,
à terme, de devenir une source orpheline rejetée dans la nature. En tout état de cause
des modalités de coopération existent entre les autorités compétentes, telles que
la police fédérale, le centre de crise, l’AFCN et les organismes agréés, en vue de
récupérer le plus vite possible et dans les meilleures conditions toute source volée
ou perdue.
Cependant, ces dispositions ne sont pas de nature à pouvoir faire efficacement
obstacle à des groupes organisés décidés à se procurer des sources radioactives. Il
y a donc lieu de développer une approche spécifique. Un rapide examen du nombre
important de sources radioactives scellées présentes sur notre territoire, de la
diversité des endroits où elles se trouvent, des utilisations qui en sont faites et du
nombre de transports montre qu’il n’est pas réaliste d’appliquer les mêmes
mesures que celles en vigueur pour les MN. En revanche, il est possible de
développer un système sur les bases suivantes :

• le contrôle étroit des sources,
• la notification rapide de disparition,
• le renforcement des mesures de protection en fonction de la menace,
• le développement d’outils spécifiques.

C’est ainsi que, par exemple, des dispositions relatives au renforcement de la
surveillance des transports ont été prises et qu’une base de donnée permettant de
contacter rapidement les détenteurs de sources scellées les plus radioactives a été
développée. De plus, lors des contacts réguliers avec les opérateurs, ces derniers
sont sensibilisés à cette problématique.
Enfin, tout comme pour la sûreté nucléaire des installations, on ne peut pas exclure
que malgré les précautions prises une contamination ait lieu suite, par exemple, à
un attentat. Dans ce sens, en coordination avec les services fédéraux compétents,
le Plan d’Urgence Nucléaire (PUN) a été complété de manière à prévoir cette
possibilité. Des procédures spécifiques permettant de répondre à de pareilles
situations, en utilisant l’infrastructure et les moyens du PUN sont en cours de

1 Articles 27, 52.2, 54.8.1, 66
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développement. Des exercices ont déjà permis de tester les modalités d’intervention.
En outre, différentes informations ou articles ont déjà été édités2 qui contiennent
un set de mesures à intégrer dans la structure nucléaire d’urgence existante.

En conclusion, le développement et l’instauration d’un système législatif et
réglementaire propre à protéger efficacement les travailleurs, la population et
l’environnement des dangers des rayonnements ionisants sont intimement liés aux
textes normatifs, aux standards internationaux et à leur évolution. Il s’agit d’un
processus progressif qui doit prendre en compte les spécificités nationales et les
modifications sociétales ou politiques tout en garantissant la stabilité du système
et ses acquis ainsi que l’optimisation des moyens de protection.

2 Noodmaatregelen in geval van accidentele blootstelling aan ioniseerde stralingen -
P.Smeesters, J.Frühling, A.Wambersie, L.Van BLadel
Tijdschr. Voor Geneeskunde, 52, nr. 22, 1996
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Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

Het eerste Belgische nucleair noodplan zag het daglicht onder vorm van het
KB van 27 september 1991. In historisch perspectief werd het voornamelijk
ontwikkeld naar aanleiding van het ongeval van Tsjernobyl. Het voornaamste
objectief was een gepast antwoord te kunnen bieden op de risico’s die zouden
kunnen optreden bij ongevallen welke zich voordoen in de grote kerninstallaties
in België zelf of in vergelijkbare installaties gelegen in de ons omringende landen.
Toch werden andere noodsituaties, gevolg van bijv. transport-ongevallen of het
inslaan van nucleair aangedreven ruimtetuigen, uitdrukkelijk mee in rekening
gebracht.

De ervaringen opgedaan tijdens ruim tien jaren van nucleaire noodplanoefeningen,
een veelheid aan institutionele hervormingen en -last but not least- de als nieuw
ervaren dreigingen van het type “aanslag met radiological dispersion device”
waren aanleiding tot het formuleren van een nieuwe versie van het noodplan onder
de vorm van het KB van 17 oktober 2003, getiteld “Koninklijk besluit tot
vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch
grondgebied.”

In vergelijking met de aanpak bij andere noodsituaties is een majeur verschil
daarin gelegen dat bij nucleaire en radiologische ongevallen de coördinatie in regel
van bij de aanvang gebeurt op het federale niveau, binnen de structuur van het
Coördinatie- en crisiscentrum van de Regering.
Daar worden de politieke beslissingen van het federaal coördinatiecomité rond de
eventueel te ondernemen beschermingsmaatregelen ontwikkeld op grond van
diverse overwegingen.
Daartoe behoren de adviezen van de radiologische evaluatie die gevoerd wordt
door de evaluatiecel, welke hiervoor onder meer kan steunen op on-site technische
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informatie, meteorologische vaststellingen en predicties evenals op radiologische
meetgegevens aangebracht  en gevalideerd door de meetcel.
De socio-economische cel zal het coördinatiecomité voorzien van verdere
elementen ter overweging.
Eens de beslissingen genomen, worden deze meegedeeld aan het provinciale
niveau. Daar moeten ze worden uitgevoerd volgens de op dit en tot op het lokale
niveau bestaande noodplanstructuren en door tussenkomst van de gebruikelijke
disciplines: brandweer, politiediensten, medische discipline, logistiek
ondersteuning en informatie aan de bevolking.
Deze vijfde discipline, de informatie aan de bevolking, wordt dermate belangrijk
geacht in het kader van de nucleaire en radiologische noodplanning, dat zij
eveneens op het federale niveau wordt uitgebouwd. Inderdaad zullen de beslissin-
gen van het federaal coördinatiecomité door tussenkomst van een informatiecel
worden meegedeeld aan de media ter informatie van de bevolking in haar geheel
en eventueel rechtstreeks aan bepaalde specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld
landbouwers.

Het nucleair en radiologisch noodplan behandelt ook de meest voor de hand
liggende beschermingsmaatregelen die kunnen worden toegepast; zoals het instel-
len van een ontradingsperimeter, de evacuatie, de schuilmaatregel, de bescher-
ming van de voedselketen, het gebruik van stabiel jodium en de decontaminatie.
Er is ook uitdrukkelijke aandacht voor de bescherming van het interventie-
personeel.

Aan de eventuele toepassing van deze beschermingsmaatregelen gaat een vaak
uitgebreide voorbereiding vooraf, vaak via het concept van de noodplanning-
zones. Het bestaan van dit laatste concept belet uiteraard niet dat beschermings-
maatregelen kunnen worden geïmplementeerd in interventiezones die hiermee
niet noodzakelijk overeenstemmen.

Een specifieke voorbereiding van de radiologische evaluatie wordt gevoerd via de
introductie van “interventierichtwaarden”, waarvoor het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle verantwoordelijk tekent.

Het nucleair en radiologisch noodplan omvat tenslotte ook bepalingen met
betrekking tot de noodzakelijke informatie van de bevolking en de vorming van
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de diverse actoren, evenals de noodzakelijk geachte oefeningen rond incidenten en
ongevallen voor de diverse grote installaties.
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Dr  L. HolmstockDr  L. HolmstockDr  L. HolmstockDr  L. HolmstockDr  L. Holmstock
SCK•CEN

B-2400 Mol

SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting

D.m.v. aangepaste meetapparatuur kan uitwendige besmetting van het lichaam
gemakkelijk geëvalueerd worden. Bij besmettingsmetingen moeten echter een
reeks stelregels gerespecteerd worden. Daarom moeten deze metingen verricht
worden door personen die vakkundig kunnen omgaan met stralingscontrole-
apparatuur. Uitwendige ontsmetting kan gebeuren met eenvoudige technieken en
stelt meestal weinig problemen.

Bij inwendige besmettingen zijn de metingen en dosisschattingen al heel wat
complexer. Hier zijn de decontaminatietechnieken gebaseerd op het verminderen
van de opname van radionucliden in het lichaam, alsook op het stimuleren van de
excretie via de urine of stoelgang. Decontaminatie van wonden heeft altijd
voorrang omwille van het risico op inwendige besmetting.

Radioactief afval gegenereerd tijdens personendecontaminaties zal zoveel moge-
lijk op individuele basis (en op afstand van de gebruikte meetapparatuur) bijge-
houden worden. Tijdens decontaminaties zal men ook altijd trachten om verdere
verspreiding van de besmetting zoveel mogelijk te vermijden. De enige uitzonde-
ring hierop zouden enkel dringende levensreddende acties mogen zijn.

Best gebeuren personendecontaminaties zoveel mogelijk in gespecialiseerde
centra die over ervaren personeel en een aangepaste infrastructuur beschikken. Het
is evident dat ernstige besmettingen zo vlug mogelijk moeten gereduceerd
worden, en dit bij voorkeur reeds in de directe omgeving van de plaats van
besmetting.

Gezien de psychologische weerslag die een radioactieve besmetting met zich
meebrengt, zal ook op dit vlak zeker moeten voorzien worden in een aangepaste
begeleiding van de slachtoffers.
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Voor (huis)artsen is het belangrijk om toch ook de belangrijkste symptomen te
kunnen onderkennen die optreden bij uitwendige bestraling door of besmetting
met radioactieve stoffen. Vooraleer klinische symptomen optreden moet de
ontvangen stralingsdosis echter reeds hoog zijn. Er bestaan reeds een aantal zeer
interessante teksten over bestralings- en besmettingsproblematiek ten behoeve
van (para)medici.

I. BesmettingswijzenI. BesmettingswijzenI. BesmettingswijzenI. BesmettingswijzenI. Besmettingswijzen

Wanneer de radioactieve besmetting zich enkel op de intacte huid (of op de kledij)
bevindt spreekt men over een uitwendige besmetting. Ingestie, inhalatie of
radioactief besmette (brand)wonden kunnen resulteren in een inwendige besmet-
ting. Combinaties van uitwendige en inwendige besmetting zijn uiteraard ook
mogelijk.

Sommige radionucliden kunnen ook door de intacte huid dringen en alzo aanlei-
ding geven tot gecombineerde besmettingen: voorbeelden hiervan zijn jodium en
tritium.

Vooral op het vlak van meettechniek en dosimetrie stellen besmettingen met één
welbepaald radionuclide (b.v. kobalt, cesium,...) minder problemen dan in geval
van besmettingen met een ganse reeks radioactieve stoffen (b.v. de besmettingen
met een ganse reeks kernsplijtingsproducten die verspreid werden n.a.v. de
kernramp in Tsjernobyl).

De fysische toestand waarin de contaminant zich bevindt heeft ook wel een
invloed op het gemak waarmee decontaminatie van het lichaam kan geschieden:
zo zal een uitwendige besmetting met radionucliden onder vaste vorm meestal zeer
gemakkelijk te verwijderen zijn. Indien de contaminant onder een caustische
vloeibare vorm (b.v. opgelost in zuren of basen) gedurende een zekere tijd op de
huid heeft ingewerkt is volledige decontaminatie al heel wat moeilijker te bereiken
op korte termijn.
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II (De)contaminatie van de intacte huidII (De)contaminatie van de intacte huidII (De)contaminatie van de intacte huidII (De)contaminatie van de intacte huidII (De)contaminatie van de intacte huid

A. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. Besmetting

Uitwendige α-besmetting van de intacte huid stelt geen problemen omdat de
α-deeltjes (heliumkernen, bestaande uit twee protonen en twee neutronen) een
zeer intense interactie met de materie en dus een hoge energieoverdracht per
afgelegde weglengte hebben. Alzo geraakt zelfs de meest krachtige α-straling niet
door de dode bovenste cellenlagen van de opperhuid tot in de stralingsgevoelige
kiemcellenlaag. In figuur 1 wordt een globaal overzicht gegeven van de structuur
van de huid. Een detailbeeld van het epiderm (opperhuid) wordt weergegeven in
figuur 2. In deze laatste figuur kan men onderaan de stralingsgevoelige
kiemcellenlaag (stratum basale) aantreffen waarin de nieuwe opperhuidcellen
worden aangemaakt. De nieuwgevormde opperhuidcellen schuiven progressief
op naar boven toe, sterven af en verhoornen, om uiteindelijk na enkele weken af
te schilferen.

Figuur 1:
algemeen overzicht van de huid
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Figuur 2:
detailbeeld van de opperhuid (epidermis)

In geval van uitwendige bestraling of besmetting met ßγ-stralers
(b.v. kernsplijtingsproducten) zal de ß-stralingscomponent veel dieper doordrin-
gen in vergelijking met α-straling. Dit komt omdat ß-partikels een massa hebben
die ettelijke duizenden malen kleiner is dan α-partikels. Ook door de geringere
electrische lading zijn er minder interacties per weglengte. Overeenkomstig
hiermee heeft ß-straling voor eenzelfde energie toch een groter
doordringingsvermogen in de materie. In tegenstelling tot de bovenvermelde
corpusculaire straling heeft γ- (en ook X-)straling geen massa. In functie van de
energie is het penetrerend vermogen in materie aldus nog veel groter. Van
praktisch belang is alleszins dat ßγ-stralers gemakkelijk hun energie (partieel)
kunnen afzetten in de stralingsgevoelige kiemcellenlaag van de opperhuid. Aldus
kunnen eventueel (in functie van de ontvangen stralingsdosis) brandwonden
geïnduceerd worden. Vooraleer brandwonden ten gevolge van ioniserende stra-
ling kunnen ontstaan moet de stralingsdosis t.h.v. de basale kiemcellenlaag echter
al zeer hoog zijn.
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In tegenstelling tot de avasculaire opperhuid bevat de onderliggende lederhuid
(dermis) wel talrijke bloedvaten. Hiermee dient alleszins rekening gehouden te
worden tijdens decontaminaties: men moet zo veel mogelijk vermijden dat de
radionucliden door huidbeschadiging in de bloedbaan doordringen en nadien
verspreid worden in het organisme.

B. OntsmettingB. OntsmettingB. OntsmettingB. OntsmettingB. Ontsmetting

Bij uitwendige besmetting van personen zal dikwijls de bovenkledij het meest
besmet zijn. Voorzichtige verwijdering van deze kledij kan in vele gevallen al het
merendeel van de personenbesmetting wegnemen. Men dient er wel op te letten
om tijdens de manipulaties zo weinig mogelijk radioactief stof in de lucht te
brengen (preventie van inhalatierisico). Best verzamelt men de radioactief be-
smette kledij per persoon in gemerkte plastieken zakken (pictogram radioactivi-
teit).

Ontsmetting van de intacte huid stelt doorgaans weinig problemen indien de
besmetting tijdig werd vastgesteld. Radionucliden kunnen al wel dieper in de huid
doorgedrongen zijn wanneer de huid een tijd in contact is geweest met radioactieve
stoffen opgelost in zuren of basen.

In eerste instantie zal men altijd starten met lauw water en zepen of detergenten met
een bijna neutrale pH die de huid niet chemisch beschadigen. Wanneer deze
methode te weinig efficiënt blijkt te zijn kan men gebruik maken van zgn. peeling
crèmes die de bovenste verhoornde laag van de opperhuid op chemische basis
wegetsen. De huid mag ook niet fysisch beschadigd worden: aangewezen zijn alzo
zachte borsteltjes, sponsjes, enz. Op plaatsen waar de huid duidelijk verhoornd is
kan men meer abrasieve middelen aanwenden zo nodig (b.v. schuursponsjes). In
tabel 1 wordt de gemiddelde diepte van de basale kiemcellenlaag weergegeven.
Het is duidelijk dat de dikte van de opperhuid meestal maar gering is: de
Internationale Commissie voor Stralingsbescherming weerhoudt een gemiddelde
dikte van 70 µm.
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Tabel 1

In eerste instantie wordt getracht om de besmetting zo veel als redelijkerwijze
mogelijk te verwijderen. Kleine restbesmettingen hoeven geen reden tot ongerust-
heid te zijn: dikwijls kunnen deze na enkele dagen volledig verwijderd worden
door een nieuwe peeling-procedure. De opperhuid vernieuwt zich bovendien
volledig vanuit de basale cellenlaag op een drietal weken. Alzo zouden rest-
besmettingen t.h.v. de opperhuid zelfs zonder decontaminatieprocedures verwij-
derd worden door dit spontaan afschilferingsproces.

C. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. Besmettingscontrole

Mits het gebruik van de aangepaste meetsondes en meetmethode zijn uitwendige
besmettingen gemakkelijk te controleren. De besmettingsmetingen moeten alles-
zins verricht worden door personen die vertrouwd zijn met het meten van
besmettingen. Zo dient b.v. de sonde steeds op constante afstand van de huid
gehouden te worden om opeenvolgende metingen goed te kunnen vergelijken, er
dient op gelet te worden dat de sonde zelf niet besmet wordt, het rendement van
de verschillende  meetsondes in functie van de diverse radionucliden dient gekend,
enz.

 
Diepte basale cellenlaag in de opperhuid 

 
Hoofd en romp:                                               ±  40 ìm 
Armen en benen:                                             ±  50 ìm 
Rugzijde handen en voeten:                           ± 150 ìm 
Handpalmen en voetzolen:                             ± 300 ìm 

 
E. Konishi et al., Radiation Protection Dosimetry, Vol 11, n° 1 (1985) 
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III. (De)contaminatie van een verwonde huidIII. (De)contaminatie van een verwonde huidIII. (De)contaminatie van een verwonde huidIII. (De)contaminatie van een verwonde huidIII. (De)contaminatie van een verwonde huid

A. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. Besmetting

Radioactief besmette (brand)wonden betekenen steeds een risico op inwendige
besmetting en het is dus logisch dat deze een prioriteit betekenen wat betreft
decontaminatie. De meest besmette wonden worden uiteraard eerst
gedecontamineerd, maar er dient ook rekening gehouden te worden met de
radiotoxiciteit van de besmettende nucliden (vooral α-stralers kunnen gevaarlijk
zijn bij inwendige besmetting omwille van hun hoge ionisatiedensiteit).

B1. Decontaminatie van wondenB1. Decontaminatie van wondenB1. Decontaminatie van wondenB1. Decontaminatie van wondenB1. Decontaminatie van wonden

Via spoelingen met steriele fysiologische oplossing of (zuurstof)water zal men de
contaminanten uit de wonden trachten te verwijderen. Door het spontaan bloed-
verlies zullen radionucliden dikwijls ook al voor een al dan niet belangrijk deel uit
de wonden verwijderd worden. Bij besmetting van extremiteiten kan het aanleg-
gen van een licht aangespannen knelverband zeer nuttig zijn (de slagaderlijke
bloedaanvoer blijft alzo behouden; de afvoer via de aders in de richting van het hart
wordt belemmerd).

Kleinere verwondingen die belangrijke restbesmettingen bevatten met hoog-
toxische radionucliden kunnen desgevallend na lokale verdoving gecoaguleerd
worden. Dikwijls wordt dan de restbesmetting na enkele tijd samen met de korst
verwijderd. Excisie van weefselfragmenten met hoge restbesmetting kan soms
nodig zijn, maar hierbij moet gezond verstand en kennis van de radiotoxicologische
problematiek primeren.

Bij wondbesmettingen zal men steeds trachten om chelatoren te gebruiken (via de
bloedbaan; eventueel ook nog lokaal). Deze complexeren de radionucliden en
stimuleren de urinaire uitscheiding. Soms kunnen ook in wonden specifieke
insolubiliserende stoffen aangebracht worden die een niet resorbeerbaar complex
vormen met de contaminant (b.v. K-rhodizonaatpoeder bij strontiumbesmettingen).
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B2. Decontaminatie van radioactief besmette brandwondenB2. Decontaminatie van radioactief besmette brandwondenB2. Decontaminatie van radioactief besmette brandwondenB2. Decontaminatie van radioactief besmette brandwondenB2. Decontaminatie van radioactief besmette brandwonden

Indien grote huidoppervlakken verbrand zijn moet de verzorging -omwille van de
klassieke risico’s- zeker in een brandwondencentrum gebeuren. Men zal de
spoelingen van de besmette brandwonden op een zo weinig mogelijk
traumatiserende wijze verrichten. Complexanten zullen desgevallend lokaal of via
intraveneuze weg toegediend worden. Adstringentia (b.v. een 2% AgNO

3
 -

oplossing) die een looiend effect op de huid hebben, kunnen de systeemresorptie
van radionucliden sterk reduceren door fixatie van deze laatste in de geïnduceerde
korst.

C. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. Besmettingscontrole

In geval van (brand)wonden zal de directe uitwendige besmettingscontrole
moeilijker verlopen: α-straling wordt in het wondvocht volledig geabsorbeerd en
in functie van de stralingsenergie wordt ook ß-straling gedeeltelijk geabsorbeerd.
In de mate van het mogelijke zal de bloedtoevoer t.h.v. de besmette wonden
tijdelijk onderbroken worden tijdens de besmettingscontroles. In geval van
α-contaminatie zal de besmettingscontrole zelfs op drooggedepte wonden dienen
te gebeuren. Indirecte (rest)besmettingscontroles kunnen gebeuren via metingen
op spoelvloeistoffen, verbanden, compressen gebruikt bij het droogdeppen, enz.

De evaluatie van de inwendige besmetting en de bijbehorende dosimetrie gebeurt
indirect via analyses op urine- en faecesstalen en is ook op directe wijze mogelijk
via totale lichaams- en orgaanmetingen wanneer de retentie en migratie van ßγ-
stralers dient geëvalueerd te worden.

IV. (De)contaminatie na inhalatieIV. (De)contaminatie na inhalatieIV. (De)contaminatie na inhalatieIV. (De)contaminatie na inhalatieIV. (De)contaminatie na inhalatie

A. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. Besmetting

Gevaarlijkst zijn inhalaties van een zeer fijn aerosol bestaande uit α-stralers in
oplosbare vorm. Deze kunnen dan doordringen tot in de diepste luchtwegen
(terminale en respiratoire bronchioli, alveoli). Deze beschikken maar over een
geringe zelfreinigende capaciteit (door de werking van macrofagen). Wanneer de
α-stralende radionucliden vervolgens na overgang in de bloedbaan in diverse
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organen worden neergezet kunnen ze hun straling met hoge energieoverdracht per
weglengte rechtstreeks t.h.v. de cellen afzetten. In dit geval is er immers geen
afscherming door een laag spontaan afstervende cellen zoals de bovenste opperhuid-
cellen bij een uitwendige besmetting.

B. DecontaminatieB. DecontaminatieB. DecontaminatieB. DecontaminatieB. Decontaminatie

Deze gebeurt spontaan voor grotere onoplosbare partikels (d.w.z. φ< enkele µm)
die zich per definitie afzetten t.h.v. de zelfreinigende hogere luchtwegen. Deze
bevatten slijmsecreterende cellen en trilhaarcellen die instaan voor de opwaartse
reiniging van de luchtpijptakken.

Voor massieve besmettingen met zeer fijnkorrelige onoplosbare radionucliden
(zeker in geval van α-stralers) kan het aangewezen zijn om longspoelingen te
verrichten. Dit om op korte termijn stralingspneumonitis t.h.v. de distale luchtwe-
gen, alsook mogelijke longfibrose op lange termijn te vermijden. De long-
spoelingen mogen echter pas na enkele dagen verricht worden, wanneer de
spontane muco-ciliaire reiniging van de hogere luchtwegen beëindigd is (anders
zou men door de spoelingen radioactieve partikels van de bovenste naar de diepere
luchtwegen kunnen verplaatsen).

Om te voorkomen dat oplosbare verbindingen na inhalatie via de bloedbaan
verspreid worden in het organisme kan naargelang van de contaminanten
chelatietherapie worden toegepast (b.v. aerosol of I.V. toediening van Ca- of Zn-
DTPA in geval van inhalatie van oplosbare plutoniumverbindingen, americium,
cerium, kobalt,...), of dilutietherapie (b.v. een overmaat van stabiel jodium per os
na inhalatie van radioactieve jodiumisotopen), alsook het opdrijven van de diurese
door geforceerde vochtinname al dan niet in combinatie met vochtafdrijvende
medicatie.

C. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. BesmettingscontroleC. Besmettingscontrole

Na inhalatie van α-stralers zijn geen directe metingen mogelijk en zal men de
inname in het organisme evalueren op indirecte wijze via analyse van urine- en
faecesstalen. Voor ßγ-stralers zijn directe metingen van de longen, kritische
organen of het totale lichaam meestal wel mogelijk.
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Gebruik makend van de metabole modellen van de Internationale Commissie voor
Stralingsbescherming kan men uitgaande van de excretie of retentie van
radionucliden dosisschattingen maken.

V. (De)contaminatie na ingestieV. (De)contaminatie na ingestieV. (De)contaminatie na ingestieV. (De)contaminatie na ingestieV. (De)contaminatie na ingestie

A. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. Besmetting

Besmetting van het maagdarmstelsel kan op indirecte wijze geschieden door het
muco-ciliair reinigingsmechanisme van de bovenste luchtwegen dat na ophoesten
en inslikken onoplosbare verbindingen naar de darm transfereert.

Directe besmetting is mogelijk na inname van gecontamineerd voedsel of drank.
Er zijn in dit verband belangrijke verschillen wat betreft de resorptiefactoren:
radionucliden zoals cesium, jodium, kalium worden bijna volledig geresorbeerd
uit de voeding, terwijl sommige andere radioactieve elementen nagenoeg niet via
de darm in het organisme opgenomen worden. Zo wordt slechts een zeer minieme
fractie van plutonium via de darm in het bloed opgenomen: naargelang de
verbinding bedraagt de grootte-orde slechts 10-4 à 10-5.

B. DecontaminatiB. DecontaminatiB. DecontaminatiB. DecontaminatiB. Decontaminatie

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van een recente massieve besmetting zal
een maagspoeling aangewezen zijn. Het gebruik van laxativa kan wel zeer nuttig
zijn: sommige laxativa zoals b.v. MgSO

4
 zullen bovendien onoplosbare en niet

resorbeerbare verbindingen vormen met bepaalde radionucliden: o.a. met radium
en strontium. Zo zullen ook pectines en methyleenblauw de gastro-intestinale
resorptie van cesium reduceren en alginaten deze van radium en strontium.
Isotopische dilutie kan dan weer aangewend worden in geval van recente besmet-
ting met jodium (cf. supra). Zeker voor wateroplosbare radionucliden zoals b.v.
24Na, 38Cl, 42K, 103 en 106Ru, enz. zal het opdrijven van de vochtinname de urinaire
excretie van de contaminanten bespoedigen.
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VI. Samenvatting principes personendecontaminatieVI. Samenvatting principes personendecontaminatieVI. Samenvatting principes personendecontaminatieVI. Samenvatting principes personendecontaminatieVI. Samenvatting principes personendecontaminatie

In geval van medische urgenties kan de nood aan het verlenen van levensreddende
hulp primeren boven het respecteren van bepaalde radioprotectieregels. In alle
andere gevallen zal toch getracht worden om tijdens de interventies de versprei-
ding van radioactieve besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan.

Buiten het toedienen van dringende medische zorgen zal op het vlak van stralings-
bescherming de dosisreductie voor de patiënt de belangrijkste bezorgdheid zijn:
deze dient nagestreefd door het verminderen van de absorptie in het organisme, de
preventie van verspreiding in het lichaam (en eventuele opstapeling in kritische
organen), alsook door het stimuleren van de excretie. Men zal steeds nagaan in
welke mate hiertoe m.b.t. de betrokken radionucliden de volgende technieken
kunnen toegepast worden: chelatie, isotopische dilutie en het opdrijven van de
diurese en gastro-intestinale transit.

De evaluatie van de uitwendige en/of inwendige besmetting dient met behulp van
de aangepaste meettechnieken op een vakkundige wijze te geschieden.

VII. Praktische organisatie van de medische interventiesVII. Praktische organisatie van de medische interventiesVII. Praktische organisatie van de medische interventiesVII. Praktische organisatie van de medische interventiesVII. Praktische organisatie van de medische interventies

Onafgezien van de wijze waarop de ongewenste verspreiding van radioactieve
stoffen gebeurde, zal men ook i.v.m de vastgestelde problemen van radioactief
besmette zones en/of leden van de algemene bevolking best de dienst 100
contacteren. Bij vermelding van besmettings- en/of bestralingsproblematiek zal
de dienst 100 automatisch het Crisiscentrum van de Regering te Brussel verwit-
tigen (permanentie 24u/24u). Dit Crisiscentrum neemt dan contact met de be-
voegde deskundige van permanentie bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle (FANC/AFCN): cf. infra.

Afhankelijk van de aard en de uitgebreidheid van het radiologisch probleem,
alsook van de plaats waar het zich voordoet, zal dan vervolgens beslist worden
welke actoren en adviseurs er best voor de hulpverlening m.b.t. dit aspect worden
ingezet (b.v.: SCK•CEN, IRE, diensten Fysische Controle van nucleaire bedrijven
en/of universiteiten, speciale eenheden binnen de Civiele Bescherming, erkende
instellingen voor fysische controle, enz.).
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Betreffende ongewenste verspreiding van radioactiviteit zullen medische urgen-
ties nagenoeg uitsluitend te verwachten zijn bij ontploffingen, brand, enz., al dan
niet in het kader van terroristische activiteiten.Wanneer het medisch rampenplan
moet afgekondigd worden zal de geneesheer-directeur van de medische
hulpverleningsoperaties best geassisteerd worden door een geneesheer met erken-
ning in de radioprotectie. Uitgaande van stralings- en besmettingsmetingen zal
rond de plaats van het onheil een afgebakende “warme zone” worden ingesteld. De
intervenanten die zich in deze zone begeven moeten voldoen aan een aantal
voorwaarden. Het zijn vooraf geïnformeerde vrijwilligers die daarenboven be-
schikken over aangepaste beschermingsmiddelen en over een dosimetrische
opvolging d.m.v. actieve (alarm)dosimeters, liefst op individuele basis. Interventie-
teams dienen binnen de afgebakende zone ook best begeleid te worden door
personen die als taak hebben om de bestralings- en besmettingsniveau’s te
verifiëren.

Medische equipes die slachtoffers evacueren komen behoudens in geval van
urgenties slechts tot aan de rand van de afgebakende gecontroleerde zone (en
plaatsen zich best windopwaarts t.o.v. besmette zones). Zelfs indien slachtoffers
radioactief besmet zijn primeert het verlenen van de dringende zorgen boven de
bestralings- en/of besmettingsproblematiek. Bij urgenties zullen de slachtoffers
bijgevolg op klassieke wijze en onverwijld overgebracht worden naar het zieken-
huis. Zelfs bij dringende evacuatie van slachtoffers zal getracht worden om
verspreiding van de radioactieve (rest)besmetting toch zoveel mogelijk tegen te
gaan (b.v. door het snel verwijderen van besmette bovenkledij, door het omwikkelen
van het slachtoffer met lakens en dekens, het gebruik van plastieken hoesdekens,
enz.). Alle radioactief besmette zaken die ter plaatse kunnen achtergelaten worden
zal men best in individueel gemarkeerde plastieken afvalzakken tijdelijk bewaren
(en dit op afstand van stralingscontrole-apparatuur, teneinde de uitlezingen
hiervan niet vals-positief te beïnvloeden). Bij het verlenen van de dringende
zorgen in het ziekenhuis wordt  steeds getracht om een zo klein mogelijke
oppervlakte en zo weinig mogelijk courant  gebruikte apparatuur en infrastructuur
te contamineren (zo heeft b.v. het  SCK•CEN voor de nucleaire site Mol-Dessel
in dit verband zelfs afzonderlijke opvang-, decontaminatie- en behandelings-
ruimten afgehuurd in de onmiddellijke nabijheid van de dienst Spoedgevallen in
het H. Hartziekenhuis te Mol). Ook in het ziekenhuis zal men alle radioactief
besmette afval in afwachting van afvoer afzonderlijk bewaren in gemerkte
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plastieken zakken en/of recipiënten. Alle gebruikte ruimten mogen voor dagelijks
gebruik pas terug in dienst genomen worden na een grondige stralingscontrole.

Het kan ook dat leden van de algemene bevolking besmet werden maar niet
gekwetst zijn (b.v. meer op afstand van een ontploffing of een brand van
radioactief materiaal of door verspreiding in de bevolking van radioactieve stoffen
die aan de reguliere controle ontsnapten). Wanneer aldus (eventueel talrijke) niet
gekwetste personen moeten gedecontamineerd worden kan dit b.v. eveneens in
speciale decontaminatie-infrastructuur van grote nucleaire bedrijven of in
decontaminatie-eenheden van de Civiele Bescherming. Het voordeel in deze
gevallen is dat de radioactieve effluenten kunnen verzameld worden, hetgeen
minder goed of soms helemaal niet kan gebeuren wanneer gebruik zou gemaakt
worden van privé-sanitair of sanitaire installaties in zwembaden, sportcentra, enz..
Enkel in (de echt uitzonderlijke) gevallen van zeer ernstige uitwendige besmettin-
gen kan het nodig zijn om zo snel mogelijk in de gemakkelijkst beschikbare
sanitaire infrastructuur te decontamineren. Wanneer talrijke personen radioactief
besmet zijn zal steeds het grootste deel van de besmetting eerst snel verwijderd
worden, teneinde de stralingsdosis voor iedereen zo vlug mogelijk te reduceren.
Het verwijderen van geringe restcontaminaties, de evaluatie en de behandeling
van inwendige besmettingen, alsook dosisschattingen zullen pas gebeuren wan-
neer er hiertoe tijd en middelen kunnen vrijgemaakt worden.

Omwille van de eventuele nood aan aanvullende evaluatie en behandeling van
inwendige contaminaties gebeuren personendecontaminaties aldus best zo veel
mogelijk onder toezicht van een geneesheer met speciale erkenning in de radio-
protectie.

Zeker in geval van paniek zal de eerste reflex in de algemene bevolking er meestal
in bestaan om zich zo snel mogelijk te wenden tot de huisarts of een spoedgevallen-
dienst (typisch voorbeeld: na een terroristische aanslag met radioactief materiaal).
Belangrijk is dat men hier toch over een basisinformatie beschikt aangaande
besmettings- en bestralingspathologie, en weet welke deskundigen er in dit
verband kunnen geraadpleegd worden voor bijkomende informatie (cf. infra).

Een belangrijk onderdeel van de nazorg is de aandacht voor de psychologische
aspecten. Radioactieve besmetting en bestraling worden gemakkelijk geassoci-
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eerd met Tsjernobyl, Hiroshima en Nagasaki, met kanker en dood...Bestraling en
besmetting boezemen angst in omwille van het onbekende en omdat ze niet op
directe wijze met onze zintuigen kunnen waargenomen worden. Het dient aan de
patiënt uitgelegd te worden dat zelfs uiterst geringe stralings- en besmettingsni-
veau’s meestal gemakkelijk te meten zijn. Om meetresultaten in perspectief te
plaatsen kan het zeer nuttig zijn om deze te vergelijken met de natuurlijke
omgevingsstraling en/of het natuurlijk besmettingsniveau van het menselijk
lichaam.

VIII. Klinische symptomen van besmetting en bestraling van het lichaamVIII. Klinische symptomen van besmetting en bestraling van het lichaamVIII. Klinische symptomen van besmetting en bestraling van het lichaamVIII. Klinische symptomen van besmetting en bestraling van het lichaamVIII. Klinische symptomen van besmetting en bestraling van het lichaam

A. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. BesmettingA. Besmetting

Vooraleer klinische symptomen waarneembaar worden ten gevolge van besmet-
tingen, moet het al per definitie gaan om (zeer) uitgesproken besmettingen.

N.a.v. niet tijdig opgemerkte/behandelde uitwendige besmettingen met ßγ-stralers
kunnen in functie van de besmettingsgraad eventueel in de loop van uren, dagen
tot weken eerste-, tweede- of zelfs (zeer uitzonderlijk) derdegraadsverbrandingen
van de huid optreden. Deze huidsymptomen door besmetting worden gelukkig
slechts zelden beschreven: typisch voorbeeld hiervan waren de brandwonden door
recent gevormde kernsplijtingsproducten bij een deel van het niet beschermde
personeel van interventiediensten die direct na het ongeval van Tsjernobyl werden
ingezet.

Inhalatie van grote hoeveelheden α-, ß- en/of γ-stralers onder vorm van uiterst
fijne aerosolen kan ook aanleiding geven tot stralingspneumonitis (eventueel zelfs
gevolgd door longfibrose op lange termijn).

Belangrijke inwendige (rest)besmettingen kunnen op lange termijn (uiteraard in
functie van de gecumuleerde dosis) eventueel aanleiding geven tot kanker in de
organen waarin de contaminanten zich neergezet hebben. Deze tumoren zijn echter
niet stralingsspecifiek: zij kunnen niet onderscheiden worden van tumoren die
“spontaan” optreden.
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B. Bestraling totale lichaamB. Bestraling totale lichaamB. Bestraling totale lichaamB. Bestraling totale lichaamB. Bestraling totale lichaam

Wanneer personen in de omgeving hebben vertoefd van (in dit geval ongewenst
verspreide) radioactieve stoffen die doordringende (d.w.z. krachtige ß- of γ-) straling
uitzenden, kunnen ze door de bestraling op afstand ook ziektesymptomen ontwik-
kelen indien de opgelopen stralingsdosis hoog was.

Bij min of meer uniforme bestraling van het totale lichaam zijn de eerste
symptomen een zwaktegevoel gepaard aan misselijkheid en braken. Wanneer de
(sub)acuut ontvangen dosis ongeveer het 300-voudige van de gemiddelde jaar-
lijkse natuurlijke stralingsblootstelling bedraagt, zullen deze eerste symptomen
slechts bij een gering percentage van de stralingsslachtoffers voorkomen. Wan-
neer de op korte termijn ontvangen dosis ongeveer het duizendvoudige van de
jaarlijkse natuurlijke blootstelling bedraagt zullen evenwel alle bestraalde perso-
nen braken binnen een termijn van enkele uren (maar wanneer eenzelfde dosis in
de loop van een langere tijdsspanne ontvangen werd kunnen symptomen afwezig
blijven door de invloed van toegenomen herstelmechanismen). Bloedanalyses
zullen het vermoeden van stralingsblootstelling kunnen bevestigen: deze zullen
enkele malen per dag verricht worden gedurende een drietal dagen volgend op de
stralingsblootstelling. Vooral de valsnelheid van de erg stralingsgevoelige
lymfocyten in de loop van de eerste dagen is gerelateerd aan de ontvangen
stralingsdosis. Als bevestiging kunnen nog bijkomende biologische
dosimetrietechnieken aangewend worden: analyse van het aantal micronucleï en
het aantal dicentrische chromosomen in tot mitose gestimuleerde lymfocyten uit
het perifeer bloed.

Beenmergonderdrukking kan bij de meest stralingsgevoelige personen al begin-
nen optreden vanaf een (sub)acute dosis van ongeveer 150 x de gemiddelde
natuurlijke stralingsblootstelling. Klinische symptomen ten gevolge van beenmerg-
onderdrukking (met daaraan gekoppeld de noodzaak tot observatie en eventuele
behandeling in een ziekenhuis) zullen zich na een latentietijd van enkele weken
ontwikkelen indien de kortstondig ontvangen stralingsdosis een drempelwaarde
van ongeveer 500 x de gemiddelde natuurlijke blootstelling overschrijdt. De
klinische symptomen zijn vooral gebonden aan een verzwakkende afweer door
daling van de witte bloedcellen, gepaard aan een toegenomen bloedingsneiging
door vermindering van het aantal bloedplaatjes. Deze daling is het meest uitge-
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sproken in de loop van de vierde tot vijfde week volgend op het begin van de
afname van het aantal cellen.

Wanneer de op korte termijn gecumuleerde lichaamsdosis bij min of meer
uniforme bestraling hoger is dan ongeveer 3000 x de gemiddelde jaarlijkse
blootstelling aan natuurlijke stralingsbronnen, kan ook de darm aangetast worden
(in eerste instantie de dunne darm). Het klinisch beeld wordt dan vooral bepaald
door beschadiging van de darmmucosa. Bij stijgende dosis zullen de symptomen
meer uitgesproken zijn en bovendien sneller verschijnen: terug verschijnen van
anorexie en braken, darmkrampen, resorptiestoornissen, waterige tot bloederige
diarree met deshydratatie en haemoconcentratie, darmwandinfecties, enz. Het
bovenvermeld beenmergsyndroom zal zich dan eveneens in combinatie met het
darmsyndroom voordoen, en in dit laatste geval zelfs vroegtijdiger. Dit omdat het
beenmerg stralingsgevoeliger is dan de darmmucosa. Door de combinatie van
beide syndromen is de mortaliteit duidelijk hoger dan bij het geïsoleerde beenmerg-
syndroom.

C. Lokale bestralingsletselsC. Lokale bestralingsletselsC. Lokale bestralingsletselsC. Lokale bestralingsletselsC. Lokale bestralingsletsels

Wanneer het lichaam op korte termijn bestraald wordt op heterogene wijze kunnen
enkel lokale symptomen optreden zonder o.a. het typische beenmerg- of darm-
syndroom.

De belangrijkste (sub)acute stralingspathologie zal zich vooral manifesteren
t.h.v. de huid. Men onderscheidt enerzijds functionele en anderzijds klinische
symptomen. De eerste zijn subjectief: de patiënt vermeldt b.v. paraesthesieën, een
branderig gevoel of een gevoel van electrische ontladingen in de huid, alsook soms
hevige (al dan niet bijna therapieresistente) pijn.  Afhankelijk van de huiddosis
zullen dan ook als klinisch objectiveerbare symptomen in de loop der uren tot
weken eerste-, tweede- of derdegraadsbrandwonden optreden, indien de huiddosis
tenminste (zeer) hoog is (cf. supra bij huidbesmetting).
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IX. Opleiding geneeskundige sector i.v.m. stralingsproblematiekIX. Opleiding geneeskundige sector i.v.m. stralingsproblematiekIX. Opleiding geneeskundige sector i.v.m. stralingsproblematiekIX. Opleiding geneeskundige sector i.v.m. stralingsproblematiekIX. Opleiding geneeskundige sector i.v.m. stralingsproblematiek

A. Regelmatige opleidingen voor medici en paramediciA. Regelmatige opleidingen voor medici en paramediciA. Regelmatige opleidingen voor medici en paramediciA. Regelmatige opleidingen voor medici en paramediciA. Regelmatige opleidingen voor medici en paramedici

Op universitair niveau bestaan er nu wettelijk verplichte opleidingen radio-
protectie voor personen die beroepshalve gebruik maken van radioactieve stoffen
of van toestellen die ioniserende straling genereren: tandartsen, dierenartsen en
artsen die specialiseren in de radiotherapie, radiodiagnose en nucleaire genees-
kunde. De opleidingen “radiologie” worden niet enkel gevolgd door radiologen,
maar ook door al diegenen die technieken uit de radiologie aanwenden (sommige
huisartsen en “connexisten” zoals cardiologen, orhopedisten, urologen, arbeids-
geneesheren, chirurgen, ...). Een meer uitgebreide theoretische opleiding dient
gevolgd te worden door arbeidsgeneesheren die het medisch toezicht uitoefenen
over personen beroepshalve blootgesteld aan ioniserende straling.

De “help(st)ers” d.w.z. meestal de verpleegkundigen die werken op diensten
radiodiagnose, radiotherapie en nucleaire geneeskunde moeten conform ARBIS
art. 53.2 ook wettelijk verplicht een opleiding volgen i.v.m. de
stralings(beschermings)-problematiek gerelateerd aan hun beroepsactiviteiten.

B. Occasionele opleidingenB. Occasionele opleidingenB. Occasionele opleidingenB. Occasionele opleidingenB. Occasionele opleidingen

In 1996, ’97, ’98 en 2002 werden heel wat opleidingen betreffende het nucleaire
noodplan en bestralings- en besmettingsproblemen georganiseerd voor de Civiele
Bescherming, Politie en brandweer in het kader van de federale informatie-
campagnes ter voorbereiding van de verspreiding van jodiumtabletten rond de
belangrijkste nucleaire sites in België (campagnes 1999 en 2002). Hetzelfde
gebeurde ook ten behoeve van artsen en apothekers woonachtig in een straal van
20 km rond deze nucleaire sites.

Ook op gerichte vraag van diverse belanghebbenden worden regelmatig (o.a. door
het SCK•CEN) specifieke informatiesessies gehouden over bestralings- en
besmettingsproblematiek en personendecontaminatie. Tevens zijn de jaarlijkse
noodplanoefeningen een ideale gelegenheid om specifieke theorie- en praktijk-
sessies te organiseren (b.v. de topic “opvang van radioactief besmette slachtoffers
in ziekenhuismidden” ten behoeve van de geneesheer-specialisten en het verpleeg-



312

kundig personeel van de spoedgevallendienst van het H. Hartziekenhuis in Mol
n.a.v. een noodplanoefening op Belgonucléaire).

Op initiatief van Artsen voor Vrede werd de brochure “Nucleaire urgenties: een
gids voor de huisarts” als bijlage aan “De Huisarts” nr. 341 van 9 oktober 1996
verspreid. Niettegenstaande niet alle informatie conform de officiële aanbevelin-
gen is, bevat deze uitgebreide tekst toch heel wat nuttige gegevens over de
praktische aanpak van bestralings- en besmettingsproblemen, alsook eenvoudige
antwoorden op vragen die zeker zullen gesteld worden door de algemene bevol-
king in geval van een ernstig nucleair ongeval.

Zeer interessant zijn ook de meer gespecialiseerde teksten die door de overheid (de
toenmalige Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen) in 1996 -
1998 werden opgesteld in samenwerking met de ULB en UCL, en verspreid aan
alle Belgische artsen. De referenties hiervan worden hierna vermeld. De teksten
zonder referentie kunnen nog wel bekomen worden via Dr. L. Van Bladel
(info@fanc.fgov.be).
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X. Bijkomende informatieX. Bijkomende informatieX. Bijkomende informatieX. Bijkomende informatieX. Bijkomende informatie

A. LiteratuurA. LiteratuurA. LiteratuurA. LiteratuurA. Literatuur

Koninklijk besluit van 17 oktober 2003 tot vaststelling van het nucleair en
radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied, Belgisch Staatsblad van 20
november 2003, 55876 - 55940

Gerber G.B., Thomas R.G. (Eds.), Guidebook for the treatment of accidental
internal radionuclide contamination of workers, Radiation Protection Dosimetry,
41 (1), 1992

Wambersie A., Smeesters P., Frühling J., Van Bladel L., Blootstelling aan
ioniserende stralen: radiobiologische effecten en pathogenese

Smeesters P., Frühling J., Wambersie A., Van Bladel L., Noodmaatregelen in
geval van accidentele blootstelling aan ioniserende stralingen. Tijdschrift voor
Geneeskunde, 52: 1439-1446, 1996 (een Franstalige versie van deze tekst werd
gepubliceerd in “Louvain Médical”, 114: S85-S94, 1995)

Smeesters P., Frühling J., Van Bladel L., Wambersie A., Kernongevallen en
jodiumprofylaxie: risico’s verbonden aan de bestraling van de schildklier

Frühling J., Smeesters P., Van Bladel L., Wambersie A., Accidentele besmetting
door radioactief jodium en profylaxie d.m.v. tabletten met stabiel jodium

B. Niet limitatieve lijst van enkele instanties die hulp kunnen biedenB. Niet limitatieve lijst van enkele instanties die hulp kunnen biedenB. Niet limitatieve lijst van enkele instanties die hulp kunnen biedenB. Niet limitatieve lijst van enkele instanties die hulp kunnen biedenB. Niet limitatieve lijst van enkele instanties die hulp kunnen bieden

Dienst 100 (cf. supra onder VII)

Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR)
FOD Binnenlandse Zaken
Hertogstraat, 53     B-1000 Brussel,
Tel. 02/ 506 47 11 (of -47)  -  Fax 02/ 506 47 09
e-mail: CGCCR@ibz.fgov.be
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Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC/AFCN)
Ravensteinstraat, 36     B-1000 Brussel,     Tel. 02/ 289 21 11
http://www.fanc.fgov.be , e-mail: info@fanc.fgov.be

Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
FOD Binnenlandse Zaken
Speciale Eenheden Civiele Bescherming:
-1e Permanente Eenheid Liedekerke

Kapellebaan, 30     B-1770 Liedekerke,     Tel. 053/ 66 67 95
http://www.cb1pe.be

-5e Permanente Eenheid Crisnée
Rue Vincent Bonnechère, 30     B-4367 Crisnée,     Tél. 04/ 257 66 00

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)
Boeretang, 200     B-2400 Mol,     Tel. 014/ 33 20 49 (via dit nummer oproep
universitair stralingscontrole of geneesheer van permanentie)
http://www.sckcen.be

Institut National des Radioéléments (IRE)
Zoning Industriel,  Avenue de L’Espérance, 1
B-6220 Fleurus,    Tél. 071/ 82 92 92
http://www.entreprises-wallonnes.com/ire-fleurus

AVN Associatie Vinçotte Nucleair
Walcourtstraat, 148    B-1070 Brussel,    Tel. 02/ 528 01 11  -  Fax 02/ 528 01 01
http://www.avn.be

AV Controlatom
Kantorenpark, Jan Olieslagerslaan, 35     B-1800 Vilvoorde,
Tel 02/ 674 51 20 Fax 02/ 674 51 40

Techni-Test
Brusselsesteenweg, 90     B-1800 Vilvoorde,     Tel 02/251 34 74
(Tel urgenties 0478/ 498 822)  -  Fax 02/253 20 87
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BIJZONDERHEDEN IN VERBAND MET NOODPLANNING IN HETBIJZONDERHEDEN IN VERBAND MET NOODPLANNING IN HETBIJZONDERHEDEN IN VERBAND MET NOODPLANNING IN HETBIJZONDERHEDEN IN VERBAND MET NOODPLANNING IN HETBIJZONDERHEDEN IN VERBAND MET NOODPLANNING IN HET
GEVAL VAN EEN ONGEWENSTE VERPREIDING VANGEVAL VAN EEN ONGEWENSTE VERPREIDING VANGEVAL VAN EEN ONGEWENSTE VERPREIDING VANGEVAL VAN EEN ONGEWENSTE VERPREIDING VANGEVAL VAN EEN ONGEWENSTE VERPREIDING VAN

RADIOACTIVITEITRADIOACTIVITEITRADIOACTIVITEITRADIOACTIVITEITRADIOACTIVITEIT
Frank HardemanFrank HardemanFrank HardemanFrank HardemanFrank Hardeman

SCK•CEN, Boeretang 200, 2400 Mol
Tel: 014/33.28.51-Fax: 014/32.10.56

Email: fhardema@sckcen.be

AstractAstractAstractAstractAstract

In de huidige maatschappelijke context kan men niet uitsluiten dat er vroeg of laat
een besmetting met radioactiviteit wordt vastgesteld op plaatsen waar deze
normaliter niet verwacht wordt. Dit kan door aanwezigheid van ongekende
bronnen (bv. via internationale schroothandel), maar ook een bewuste actie zijn
om onrust in de maatschappij te genereren.
Indien de situatie ernstig is, dan zal het nucleair en radiologisch noodplan
afgekondigd worden om de gepaste beslissingen te nemen om de bevolking
adequaat te beschermen.
Dit geval verschilt op een aantal punten van een kernongeval, waarvoor dankzij
regelmatige oefeningen de nodige ervaring is opgedaan. Deze verschillen kunnen
variëren van het tijdstip van vaststelling tot de betrokkenheid van extra diensten.
Vooral van belang is dat deze toestanden niet mogen leiden tot een vermindering
van de gepaste respons. Het is essentieel dat alle betrokkenen op gepaste wijze
weten om te gaan met mogelijke sterke (maar lokale) stralingsvelden, gewonde
personen met kans op besmetting, maar ook en misschien vooral met de psycho-
logische impact op mogelijk grote groepen mensen die zich ongerust maken over
de mogelijke gevolgen, zowel op vlak van gezondheid als op sociaal vlak. Of de
kans op een dergelijk geval in België groot is of niet, is in die zin minder relevant;
de kans is zeker niet nul, en in die zin is een aangepaste voorbereiding absoluut
noodzakelijk.

InleidingInleidingInleidingInleidingInleiding
Het verlies van radioactieve bronnen heeft in het verleden reeds aanleiding
gegeven tot ernstige ongevallen, zoals het ongeval van Goiânia (Brazilië) [IAEA
1988]. Of dit heeft dure opruimingsacties veroorzaakt, zoals bij het smelten van
een bron in Algeciras (Spanje), [Govaerts 2004]. Er zijn ook reeds gevallen gekend
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van terugkeer van satellieten met radioactieve lading [McColl and Prosser, 2002],
of van neergestorte vliegtuigen met nucleaire wapens, zoals het ongeval in
Palomares (Spanje) in 1966 [McColl and Prosser, 2002]. In feite is het probleem
van ongewenste en ongecontroleerde verspreiding van radioactieve bronnen dus
helemaal niet nieuw, maar de mogelijkheid van een bewuste verspreiding via een
zogenaamde ‘dirty bomb’ of ‘radiological dispersion device - RDD’ na de
aanslagen van 11 september 2001 hebben het probleem extra in het daglicht
gesteld.
In de meeste landen bestaan er rampenplannen die de respons in geval van
nucleaire of radiologische ongevallen moeten stroomlijnen. Vele van deze nood-
plannen zijn evenwel zeer sterk geïnspireerd door de grote ongevallen zoals
Tsjernobyl, en in die zin zijn ze misschien niet altijd aangepast aan de situaties die
kunnen ontstaan na een verlies (en verspreiding) van een radioactieve bron. In dit
artikel worden een aantal verschilpunten aangehaald tussen een ‘klassiek’ kern-
ongeval in een nucleaire installatie, en een ongeval te wijten aan een verloren bron
of een situatie die ontstaat door een bewuste verspreiding van radioactiviteit met
het oogmerk de maatschappij te destabiliseren. Het Belgisch noodplan werd in
2003 nog aangepast, mede om deze situaties beter in rekening te kunnen brengen
[KB 2003].
Het zal duidelijk zijn dat de reële ernst van een dergelijke verspreiding zeer sterk
zal afhangen van de betrokken radionucliden (alfa- of beta, gamma-bron), de
radioactiviteit van de bron (variërend van verwaarloosbaar tot zeer sterke bron-
nen), de fysicochemische samenstelling (metallische vorm of poeder), de wijze
van verspreiding (via explosie of via gewone verspreiding zoals in het geval van
Goiânia), van de lokatie (stad, strategische plaats op economisch vlak, platteland)
en van de respons (tijdig en aangepast of laattijdig en onaangepast). Daarom zullen
we ons hier noodgedwongen beperken tot een aantal algemeenheden, en kunnen
we niet elk geval in detail bespreken. We zullen bovendien vooral aandacht
besteden aan onderwerpen die raken aan de medische benadering van de proble-
matiek.
Van belang is wel dat de radiologische gevolgen zeer beperkt zijn als de bron niet
sterk radioactief is. Ook is het zo dat een sterke verspreiding van de radioactiviteit
over een groot oppervlak per definitie gepaard gaat met een grotere ‘verdunning’
van deze radioactiviteit. De psychologische en economische impact nemen
vermoedelijk toe met de oppervlakte, maar het individuele radiologische risico
neemt dus in feite af. Een goede meet- en communicatiestrategie zullen zeker
doorslaggevend zijn in de aanpak van de maatschappelijke verstoring.
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Ongewenste verspreiding van radioactiviteit: enkele aandachtspuntenOngewenste verspreiding van radioactiviteit: enkele aandachtspuntenOngewenste verspreiding van radioactiviteit: enkele aandachtspuntenOngewenste verspreiding van radioactiviteit: enkele aandachtspuntenOngewenste verspreiding van radioactiviteit: enkele aandachtspunten

LokatieLokatieLokatieLokatieLokatie
Een kernongeval of een ernstig radiologisch ongeval wordt verwacht in een
nucleaire installatie waar aanzienlijke hoeveelheden radioactiviteit aanwezig zijn:
kerncentrales, onderzoeksinstellingen, splijtstoffabrieken, opslag van radioactief
afval, productie van bronnen voor geneeskunde en industrie etc. Een ongewenste
verspreiding kan daarentegen overal optreden, waarbij schroothandels zeker niet
uit te sluiten zijn, ook al hebben de meesten zich gewapend door meetapparatuur
te installeren. Bij kwaadwillig opzet denkt men vooral aan grootsteden of
strategische punten zoals openbaar vervoer of zeer druk bijgewoonde manifesta-
ties, maar kunnen andere wijzen evenmin uitgesloten worden.

De impact hiervan op de rampenplanning is meervoudig. Bij nucleaire installaties
zijn er steeds mensen beschikbaar met de nodige kennis en ervaring; de hulpdien-
sten hebben regelmatig contact met de betrokken installaties en kennen de risico’s
toch min of meer; er zijn regelmatig opleidingssessies, en ook de bevolking is in
zekere mate op de hoogte. Bovendien is er aangepast detectiemateriaal aanwezig.
Er zijn ook overeenkomsten met lokale ziekenhuizen voor behandeling van
besmette personen en er zijn ontsmettingsmogelijkheden. Kortom, een minimale
expertise en infrastructuur zijn steeds aanwezig.
In geval van een verlies van bron of ongewenste verspreiding ontbreken deze
zaken zeer waarschijnlijk, zeker in de aanvangsfase. Het is bovendien ook zo goed
als onmogelijk (te duur en maatschappelijk niet verantwoord) om dezelfde mate
van voorbereiding over het hele grondgebied te voorzien, ook al kunnen gebrek
aan kennis en ervaring aanleiding geven tot verkeerde besluitvorming als er zich
een reële crisis zou voordoen.

Timing en alarmeringTiming en alarmeringTiming en alarmeringTiming en alarmeringTiming en alarmering
Volgens de Belgische wetgeving moet een nucleaire exploitant de overheid
verwittigen indien er veiligheidsproblemen met risico’s voor de bevolking ont-
staan in zijn installaties. Bovendien zijn er meetstations van het automatisch
meetnetwerk Telerad, die voor de meeste ongevallen in staat zijn om een alarm te
genereren. De dynamiek van ongevallen is ook min of meer bekend, zodat men
soms ook preventief reeds maatregelen kan afkondigen; dit is vooral het geval bij
ongevallen met kernreactoren indien er een reactorgebouw aanwezig is.
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In het geval van een ongewenste verspreiding is de situatie totaal anders. Het kan
zijn dat een radiologisch noodgeval pas dagen of weken achteraf als dusdanig
geïdentificeerd wordt. In het beste geval is dat dan door één of ander alarm dat
afgaat bij het betreden van een site waar detectoren zijn opgesteld; in het slechtste
geval is dit doordat er slachtoffers van stralingsziekte als dusdanig worden
onderkend (cf. het geval Goiânia). In dat geval holt de respons sowieso achter de
feiten aan.
Het kan anderzijds natuurlijk ook dat de aanwezigheid van radioactiviteit snel
bekend wordt. In dat geval kan het noodplan afgekondigd worden, zij het met enige
verschillen omdat de lokatie en de omstandigheden kunnen verschillen van waar
men vertrouwd mee is. Men kan zelfs scenario’s bedenken waarbij chantage wordt
gepleegd zonder dat er besmetting aanwezig is. Dit zou radiologisch gezien
natuurlijk geen enkel risico betekenen, maar toch maatschappelijk en economisch
zeer veel schade kunnen berokkenen.

ActorenActorenActorenActorenActoren
De voornaamste actoren bij radiologische noodsituaties zijn de autoriteiten
(besluitvorming), de hulpdiensten (uitvoering), de exploitanten (alarmering en
inschatting van de situatie), experten (adviesverstrekking, metingen), de media
(informatieverschaffing) en vooral de bevolking zelf, met inbegrip van bijzondere
groepen (kinderen, ouderlingen, vertrouwensgroepen zoals huisartsen of onder-
wijzend personeel, landbouwers). In de onmiddellijke omgeving van de kern-
installaties zijn toch minstens een deel van deze actoren goed op de hoogte van de
risico’s; op iets grotere afstand kan dit minder zijn en zou een bijkomende
inspanning van informatieverstrekking zeker gunstig zijn. Bij een ongewenste
verspreiding heeft men de kans dat in de aanvangsfase nauwelijks iemand van de
betrokkenen enige kennis over straling of radioactiviteit heeft.
In het geval van een terroristische aanslag of een vermoeden ervan is de kans groot
dat bijkomende diensten zoals de Staatsveiligheid of militaire actoren een grotere
inbreng krijgen in de respons, en zijn er zeker tegenstrijdigheden tussen forensische
vereisten (sporen intact houden, mensen beschikbaar houden voor identificatie of
ondervraging) en vereisten qua stralingsbescherming (sterke bronnen zo snel
mogelijk verwijderen, mensen van de plaats verwijderen).

De media zijn essentieel in de informatieverstrekking. Zeker in de aanvangsfase
is het van belang dat ze bijdragen tot het beheersen van de crisissituatie, zelfs als
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pas laattijdig een besmetting wordt vastgesteld. Dit vereist enerzijds dat ze een
goede aanvoer van informatie krijgen en dus een goede voorbereiding vanwege de
mogelijke woordvoerders van overheid, hulpdiensten etc. Anderzijds vereist dit
ook dat ze sensatie proberen te vermijden, en ook hier zijn afspraken met de media
aangewezen.

Inschatting van de situatie en besluitvormingInschatting van de situatie en besluitvormingInschatting van de situatie en besluitvormingInschatting van de situatie en besluitvormingInschatting van de situatie en besluitvorming
Bij ongevallen in kerninstallaties spelen de exploitant en de erkende instelling die
er controle over uitoefent een grote rol in de inschatting van de situatie. Bovendien
bestaan er modellen, vaak ontwikkeld door het SCK•CEN, om de radiologische
gevolgen van een lozing in te schatten indien men over een schatting van de
mogelijke lozingen en de voornaamste meteorologische parameters beschikt.
Deze informatie, samen met beschikbare gegevens van metingen, wordt dan
verwerkt in het Crisiscentrum van de regering (CGCCR) door de zogenaamde
evaluatiecel, en omgevormd tot een advies aan de beslissingnemers (in principe
onder leiding van de Minister van Binnenlandse Zaken). Deze beslissingnemers
kunnen ook beroep doen op advies over de socio-economische situatie.
In geval van een ongewenste verspreiding beschikt men niet over inbreng vanwege
één of andere exploitant, en zijn er dus zeker problemen om de ernst van een
situatie in te schatten: noch de samenstelling noch de activiteit van de mogelijke
lozing zijn gekend. Bovendien zijn modelberekeningen vermoedelijk zeer onbe-
trouwbaar in deze situatie: zo zijn er zeker verstoringen te wijten aan bv. grote
gebouwen, verkeer, etc. In geval van ‘dirty bombs’ is modellering van explosies
niet eenvoudig, ook omdat men de geometrie, deeltjesgrootte en de springlading
niet kent. Andere besmettingsmethoden (bv. uitspreiden van een poeder op een
belangrijke verkeersader) zijn helemaal niet betrouwbaar te modelleren.
Hier is het dus zeer belangrijk om zo snel mogelijk over metingen te kunnen
beschikken, eventueel gecombineerd met advies van deskundigen (bv. in het geval
van een explosie kan men misschien veel inlichtingen bekomen uit de schade aan
gebouwen enz.). Bovendien moet men ook rekening houden met moeilijk te
detecteren radionucliden. Een snelle cartografie van de besmetting is zeker
aangewezen, maar zeker niet eenvoudig te realiseren in de praktijk. Vermeldens-
waard is dat het noodplan voorziet in een automatische schuilzone binnen een
‘reflexperimeter’ die rond een dergelijke site wordt geïnstalleerd. Dit moet
enerzijds toelaten dat de hulpdiensten ongestoord hun werk kunnen doen, en
anderzijds bijkomende besmettingen van personen en verspreiding van
radioactiviteit vermijden.
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De besluitvorming in geval van ongecontroleerde verspreiding van radioactiviteit
is dus zeker niet eenvoudig: weinig gegevens, vermoedelijk reeds op de feiten
nahollen, mogelijkerwijze grote groepen betrokkenen, mediadruk etc. Gepaste
voorbereiding en communicatieschema’s zijn dus sleutelelementen om toch tot
een gepaste respons te kunnen komen.

De mogelijke gevolgenDe mogelijke gevolgenDe mogelijke gevolgenDe mogelijke gevolgenDe mogelijke gevolgen
Zoals reeds eerder aangehaald, zijn de gevolgen zeer sterk afhankelijk van een
aantal parameters zoals radionuclide, activiteit, wijze van verspreiding, timing
van identificatie, getroffen zone, aantal en activiteit van de mensen ter plaatse,
respons van overheid en hulpdiensten. Hieronder toch enige zaken die men
normaliter kan verwachten, met de klemtoon op de medische aspecten. De gepaste
aanpak wordt beschreven in [Holmstock 2004].

Psychologische impactPsychologische impactPsychologische impactPsychologische impactPsychologische impact
Louter een dreiging met radioactieve besmetting zou reeds kunnen leiden tot
psychische problemen bij een deel van de bevolking. Psychische problemen
zouden des te meer voorkomen indien er zich een reële besmetting van een
belangrijke plaats in België zou voordoen, zeker indien de directe gevolgen ervan
ernstig zouden zijn (dodelijke slachtoffers, economische problemen). Mijn
inschatting is dat de kans groot is dat dergelijke problemen in veel gevallen
belangrijker zouden kunnen zijn dan de puur radiologische impact. Het is in elk
geval van belang dat vertrouwenspersonen zoals huisartsen dergelijke fenomenen
onderkennen, en ook correcte informatie over radiologische risico’s kunnen geven
en mogelijke problemen onderkennen. Dit vereist een gedegen voorafgaande
informatie van de huisartsen, aan te vullen met objectieve en correcte informatie
ten tijde van een crisis.

Uitwendige besmettingUitwendige besmettingUitwendige besmettingUitwendige besmettingUitwendige besmetting
Een ongecontroleerde verspreiding van radioactiviteit zal rechtstreeks leiden tot
de besmetting van personen, wegen, gebouwen, tuinen, eventueel produkten in de
voedselketen etc.
In de meeste gevallen zal de besmetting van personen niet zo ernstig zijn, en zijn
er geen acute problemen te verwachten. Tijdig vervangen van kledij, zeer geregeld
de handen wassen etc. kunnen zeer sterk bijdragen tot het vermijden van een
inwendige besmetting. Bijkomende decontaminatie van de wegen, gebouwen etc.
moet dan helpen om blijvende problemen te beperken.
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Personen die in contact geweest (kunnen) zijn met de bron die aan oorsprong van
de crisis ligt kunnen natuurlijk wel sterk besmet (en bestraald) geweest zijn. Het
is van belang dat medici de mogelijke fenomenen die hierbij kunnen optreden
onderkennen en bij twijfel kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen en
meetlaboratoria om de situatie beter in te kunnen schatten. Meten van uitwendige
besmetting is immers niet zo ingewikkeld indien men wat ervaring en gepaste
apparatuur ter beschikking heeft. Er kunnen natuurlijk wel problemen zijn van
meetcapaciteit indien grote bevolkingsgroepen getroffen kunnen zijn. Jammer
genoeg heeft men reeds moeten vaststellen bij concrete ongevallen (Goiânia) dat
de eerste identificatie van radioactiviteit als oorzaak van het onheil soms gebeurt
via de medische gevolgen voor betrokkenen, en niet via stralingsdetectoren. De rol
van het medisch korps is als dusdanig essentieel.

Inwendige besmettingInwendige besmettingInwendige besmettingInwendige besmettingInwendige besmetting
De bevolking kan ook inwendig besmet zijn met radioactiviteit. De voornaamste
manieren hierbij zijn inhalatie, ingestie en (meestal in beperkte mate) via de intacte
huid. In het geval van verwondingen kan de inwendige besmetting wel aanzienlijk
zijn; dit wordt in volgende paragraaf besproken. Bij verspreiding van radioactivi-
teit via de lucht en als kleine partikels is de inhalatiedosis meestal sterk overheer-
send ten opzichte van de andere blootstellingswegen. Dit is vooral het geval voor
alfastralers (zoals americium of plutonium), maar ook voor stoffen die meestal in
zoutvorm verspreid worden (zoals 137Cs). Het is duidelijk dat radionucliden die
eerder als korrels, draadjes etc. geproduceerd worden (zoals 60Co, 192Ir) minder
risico geven op inwendige besmetting, zeker niet via inhalatie.
De besmetting via ingestie kan gebeuren door contact met bv. besmette handen of
voorwerpen, maar ook en vooral via de voedselketen. Men kan ervan uitgaan dat
een gepast beleid dit in zeer sterke mate kan voorkomen. Bovendien is de opname
door het lichaam zeer sterk afhankelijk van de vorm en samenstelling van de
radioactieve stof, wat het gevaar ook beperkt. Zo zijn de meeste chemische
verbindingen van plutonium maar zeer weinig oplosbaar, wat leidt tot een grote
excretie. Hetzelfde geldt overigens voor metallische partikels etc.
Normaliter zullen de besmettingsniveaus niet zo groot zijn dat ze een acuut gevaar
vormen voor de gezondheid van de betrokkenen. In vele gevallen zal een medische
interventie niet noodzakelijk zijn; enkel in geval van een ernstige besmetting is dit
vereist. Het is natuurlijk wel zo dat het besef radioactief besmet te zijn een grote
psychologische weerslag kan hebben, zelfs al zijn de niveaus laag.
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Het meten van inwendige besmetting is mogelijk. Bij gamma-stralers (zoals 137Cs)
is dit relatief eenvoudig indien men over de gepaste apparatuur beschikt (grote
detectoren bij voorkeur in een enigszins afgeschermde ruimte); voor radionucliden
die geen of maar zeer weinig gamma-straling uitzenden (alfa-stralers en zuivere
beta-stralers zoals 90Sr) kan het zijn dat men beroep moet doen op analysen van
radioactiviteit in ‘nose blows’ (spoeling van de neusholte), faeces en urine wil men
een voldoende lage detectielimiet halen.

VerwondingenVerwondingenVerwondingenVerwondingenVerwondingen
Zeker bij scenario’s die gepaard gaan met een ontploffing, zoals dirty bombs, kan
men verwachten dat er ook een aantal gewonden zullen zijn. Hun wonden kunnen
veroorzaakt zijn door bv. rondvliegend glas, en als dusdanig nauwelijks besmet
zijn. Maar in geval van de aanwezigheid van korreltjes of van contact met besmette
brokstukken van de bom kunnen de verwondingen wel besmet zijn. Het is
belangrijk dat dergelijke besmetting weggenomen wordt omdat het gevaar reëel
is dat de besmetting snel in de bloedbaan terecht komt.
Maar het allerbelangrijkste hier is natuurlijk wel dat de eerste interventies
gebeuren om de verwondingen zelf aan te pakken, zeker indien deze verwondingen
ernstig, zelfs levensbedreigend zouden zijn.

Hoge stralingsdosesHoge stralingsdosesHoge stralingsdosesHoge stralingsdosesHoge stralingsdoses
Hoge stralingsdoses zijn mogelijk indien men een bron uit zijn afscherming heeft
gehaald, of indien de verspreiding van de bron zodanig is gebeurd dat er nog sterk
geconcentreerde partikels intact zijn gebleven. Aangezien de dosis die hieruit
volgt zeer sterk afhangt van de afstand (kwadratische afname in functie van de
afstand) en de verblijfstijd in de buurt van deze partikels, is het van zeer groot
belang dergelijke gebieden zo snel mogelijk te identificeren en af te sluiten voor
de bevolking. In de praktijk mag men ervan uitgaan dat het aantal sterk bestraalde
personen relatief beperkt zal zijn, maar het is belangrijk hen zo snel mogelijk te
kunnen identificeren, zodat de gepaste behandelingen gestart kunnen worden.

BesluitenBesluitenBesluitenBesluitenBesluiten
De geschiedenis heeft aangetoond dat, ook in ‘beschaafde’ landen, ongevallen
kunnen gebeuren met radioactieve bronnen die ongecontroleerd verspreid gera-
ken. Door de dreiging van het terrorisme is de aandacht hiervoor enkel maar
toegenomen. Het is koffiedik kijken hoe groot de kansen zijn op dergelijke feiten
in België, maar een gepaste voorbereiding lijkt toch aangewezen.
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De verspreiding van radioactiviteit vereist een aangepaste aanpak door overheid
en hulpdiensten. Dergelijke incidenten kunnen zich in principe overal voordoen,
wat leidt tot eerste interventies door mensen die misschien niet vertrouwd zijn met
het radiologisch risico, geen gepaste apparatuur hebben etc. Bovendien is de aard
van het ongeval zodanig dat men vermoedelijk reeds van in het begin achter de
feiten aanholt: de verspreiding zal normaliter reeds een feit zijn vooraleer men
zelfs maar enig vermoeden heeft dat er radiologische problemen kunnen zijn. Het
uitvoeren van gepaste metingen is een essentieel onderdeel van de respons.

De ongewenste verspreiding van een hoeveelheid radioactiviteit, door welke reden
ook, zal leiden tot een aantal situaties waarbij medici een belangrijke rol te
vervullen zullen hebben, en het is dan ook belangrijk dat ze zelf adequaat reageren
tijdens hun contacten met patiënten: fenomenen onderkennen; ernst correct
inschatten of kunnen doorverwijzen naar andere instanties; correct informeren.
Ook kunnen ze een belangrijk doorgeefluik zijn van feedback naar de overheid die
belast is met de coördinatie van de maatregelen.

De problemen die men kan verwachten hebben te maken met risico’s op inwendige
en/of uitwendige besmetting, blootstelling aan sterke stralingsvelden, psycholo-
gische problemen en risico’s van al dan niet besmette verwondingen. Het is hierbij
van het grootste belang dat de levensreddende acties absoluut blijven doorgaan.

Kalmte en gezond verstand bij alle actoren (besluitvormers, experts, media,
bevolking), en zeker bij de hulpdiensten waaronder de medici zijn de beste
garantie om adequaat te reageren. Dit moet toelaten om de impact op de gezond-
heid, de maatschappij en de economie zo beperkt mogelijk te houden.

Ik vrees evenwel dat in geval van terrorisme noch de kalmte, noch het gezond
verstand ten allen tijde en bij alle actoren gegarandeerd kunnen worden gezien het
feit dat men maar zeer moeilijk kan oefenen voor dergelijke omstandigheden en
gezien de moeilijkheid om objectieve informatie tijdig bij alle betrokkenen te
krijgen. Een degelijke voorafgaande informatie aan alle betrokkenen, versterkt
tijdens de crisis, kan hier in sterke mate toe bijdragen. Mediamensen en vertrouwens-
personen waaronder medici zullen sleutelactoren zijn indien we ooit een derge-
lijke crisis beleven.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract
The port of Rotterdam has the biggest trading place of scrap metal in the

world. After the introduction of fixed radiation detection systems at the entrance
gates of scrap yards, further referred to as portal detectors, incoming loads of scrap
metal are inspected for radioactive materials. In the Netherlands a legal system
exists according to which even a supposed possession of radioactive material
without a license has to be reported to the authorities. And this is the case at each
alarm of a portal detector.

On January 1st, 2003 a decree on the detection of radioactively contaminated
scrap came into force in the Netherlands. According to this decree each organisation
that stores, handles, processes, or transfers more then a certain amount of scrap has
to measure the ionising radiation of every incoming load. Inspection and sorting
loads on which an enhanced radiation level is measured may only be performed
by licensed organisations. Most of these inspections are done by RTD.

Since 1994 RTD has gained considerable experience in isolating radioactive
materials, and advising the scrap metal traders on further actions to be taken. Most
of the alarms concern NORM (Naturally Occurring Radioactive Material)
contaminated scrap. In this paper it will be described how inspections are
performed on loads of scrap metal that caused the alarm of a portal detector to go
off.

Annales de l’Association belge de Radioprotection, Vol.29, n°4, 2004

A
nn

al
es

 d
e 

l'A
ss

oc
ia

tio
n 

be
lg

e 
de

 R
ad

io
pr

ot
ec

tio
n 

 v
ol

.2
9,

 •
 n

°4
 •

 2
00

4



326

IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Since 1983 serious incidents have been reported world wide about radioactive
materials that were melted accidentally in metal foundries due to the fact that they
were mixed with scrap metal. An overview of these incidents has been given in two
articles by Lubenau et al. [1] [2].
Especially in the case that an artificial radioactive source with a high activity is
melted, the consequences can be very serious. There is the health risk due to
external irradiation, and internal contamination, both for the workers of the metal
foundry, and the public. The public consists of people living in the vicinity of the
foundry that can possibly be exposed to radioactive substances that are emitted by
the foundry, and of users of products that are made of contaminated metal. Further
the foundry itself, and the surrounding environment can become radioactively
contaminated, and have to be decontaminated. It is not hard to imagine that the
financial consequences for the company that is held responsible can be enormous.

To avoid the risk of melting of radioactive sources, metal foundries have
taken measures. In contracts with suppliers of scrap metal clauses were added

Fig.1: Portal detector at the entrance of a scrap metal yard in the Netherlands
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stating that deliveries should be free of radioactive substances, and incoming loads
of scrap metal are checked for enhanced radiation levels. The latter is done with
very sensitive stationary detection systems, so-called portal detectors, that are
usually positioned at the entrance of a foundry near a weighing bridge, see Fig.1.

Following the metal foundries, the bigger scrap metal traders have taken the
same precautions. Because the portal detectors are very sensitive, and do not
distinguish between artificial radioactive sources, and other radioactive materials,
this has led to the interception of a lot of radioactive material in recent years that
otherwise would not have been noticed. The biggest volume is NORM contaminated
material originating from the non-nuclear industries. NORM stands for Naturally
Occurring Radioactive Materials

Legal framework in the NetherlandsLegal framework in the NetherlandsLegal framework in the NetherlandsLegal framework in the NetherlandsLegal framework in the Netherlands

According to the Dutch Nuclear Energy Act [3] it is prohibited to possess,
use import, export, or dispose of radioactive substances without a license. The
Radiation Protection Ordinance [4] states that this prohibition applies only to
radioactive materials of which the activity concentration and the total activity
exceed certain levels, which are specified for each radionuclide. Summation rules
are defined for mixtures of radionuclides. For radioactive substances of natural
origin that are not used because of their radioactive property, two levels for the
activity concentration are defined. The first level is the one below which the
substances are exempted from the regulations1. The second level, which is ten
times higher, is the one below which only reporting to the relevant authorities is
required, see Table 1: for the levels for NORM.

Everybody who is or supposes to be in the possession of radioactive
material for which a license is required, or which has to be reported, has the
obligation to inform the relevant authorities. In the case of radioactive materials
in scrap metal, one has to inform the Dutch Inspectorate for the Environment
(VROM Inspectie).

1 In the Dutch radiation protection ordinance the exemption levels are equal to the
clearance levels.
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Table 1: Exemption, and clearance levels for the U-238, and Th-232 decay chains

a The value refer to the of the activity of the mother in (secular) equilibrium with her daughters, as follows:
Pb-210+: Bi-210, Po-210

Ra-226+: Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228+: Ra-228, Ac-228

Th-228+: Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Th-232sec:Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

U-238sec:Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Already in 1997 VROM Inspectie drew up a guideline for the scrap metal
industry with the objective to prevent violations of the law. After three revisions,
and following the publication of the decree on radioactively contaminated scrap
[5] (further referred to as “the decree”) this guideline has been replaced by a new
one [6]. It advises scrap metal traders first of all to perform radiation measurements
on each incoming load of scrap metal with appropriate radiation detection
equipment (portal detector, and handheld detectors), and by sufficiently trained
personnel.

In case a scrap metal trader measures a radiation level above the natural
background radiation level, he shall perform a further investigation in which the
following should be determined:

• the background radiation level;
• the maximum doserate at the outside of the load. (If this level is higher

than 20 µSv/h or higher than 200 times the background radiation level,
than the scrap metal trader should cease the further investigation, and
remain at a large distance, and immediately contact VROM Inspectie.);

• the extent, and shape of the enhanced radiation level;
• the origin, destination, transport company, weight, quality, and description

of the load.

Activity concentration (Bq/g) Radionuclidea 

limit for reporting limit for license 

Activity (Bq) 

Pb-210+ 1⋅10+2 1⋅10+3 1⋅10+4 

Ra-226+ 1 1⋅10+1 1⋅10+4 

Ra-228+ 1 1⋅10+1 1⋅10+5 

Th-228+ 1 1⋅10+1 1⋅10+4 

Th-232sec 1 1⋅10+1 1⋅10+3 

U-238sec 1 1⋅10+1 1⋅10+3 
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The scrap metal trader shall report the results of his further investigation to
VROM Inspectie, and propose a solution. In general VROM Inspectie responds
within one hour to discuss the proposed solution, and will give further directions
within four hours. VROM Inspectie will only address the company that is
currently in the possession of the radioactive material and/or the (Dutch) company
of which it can be proven that is was previously in the possession of the radioactive
material.

In case it concerns a closed container of scrap metal that originates
from outside the Netherlands, there are two possible solutions:

The first solution is to return the container to the sender without opening it.
This is the preferred option, but it is only permitted if the maximum radiation level
on the surface of the container is lower than 5 µSv/h. This is the maximum allowed
radiation level on the outside of exempted packages according to the transport
regulations. Further there may be no suspicion that the enhanced radiation level
is caused by a single concentrated radioactive source. Moreover the sender has to
declare that he is prepared to take back the load. Additionally one has to obtain
permission from VROM Inspectie, and follow further instructions.

The second solution is to have the load inspected, and sorted out by an expert
company such as RTD that is in the possession of a license according to the Dutch
nuclear energy act to perform these actions. After approval by VROM Inspectie
of a plan of action submitted by RTD to VROM Inspectie, the actions may be
carried out.  In most cases reference to a standard plan of action, developed in the
course of years of experience, is sufficient. Only in special cases, e.g. when a load
is suspected to contain a bigger unshielded radioactive source, or radioactivity is
suspected to be distributed across a load, a special plan of action has to be drawn
up, and approved.

In case it concerns a container of scrap metal that originates from inside the
Netherlands, it is also possible to send the load back to the sender, under the same
conditions as stated above. However the sender shall have to declare that he will
have the load inspected by an expert company. So, in principle, Dutch loads of
scrap on which enhanced radiation levels are measured always are to be inspected,
and sorted.
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Inspection of loads with scrap metal by RTDInspection of loads with scrap metal by RTDInspection of loads with scrap metal by RTDInspection of loads with scrap metal by RTDInspection of loads with scrap metal by RTD

Once a request for inspection is received from a scrap metal trader, and
approval for the inspection is given by VROM Inspectie, a radiation expert from
RTD will go to the site of the scrap metal trader to carry out the plan of action. He
will take with him appropriate radiation detection-, and personal protection
equipment (PPE), and material to pack, (if necessary) shield, and (if necessary, and
possible) transport radioactive objects that he isolates from the load.

The radiation expert must have a diploma of a radiation protection course
of a minimum level that is recognised by the Dutch authorities2. Next to a diploma
he also must have a certain amount of experience which he gained from

accompanying other radiation experts at similar jobs.
Fig.2: A radiation expert at work

First the radiation expert will perform radiation measurements on the outside
of the container in order to get an idea where the radioactive object(s) is (are) located,
and to establish the radiation levels to which he, and others are exposed.

2 In the Netherlands the levels of radiation protection courses range from 5 (low) to 2
(high). To obtain a license to inspect, and sort loads of scrap with enhanced radiation
levels, a company should appoint a radiation expert level 2 as co-ordinating radiation
expert, the expert that has the final responsibility.  Radiation experts that inspect, and
sort containers with scrap metal, or directly supervise these jobs on location should at
least have level 3.
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In order to unload the container, the radiation expert has to be assisted by
others, usually a crane driver, and the driver of the truck by which the container
with scrap metal was transported, and sometimes an assistant from RTD, or from
the scrap metal trader. So first of all he must inform these persons about the
possible risks, and instruct them about the rules that they must follow in order to
protect themselves, and others.

If the weather conditions are sufficiently good, and after the radiation
expert, and his assistant have put on disposable coveralls, rubber gloves, rubber
safety boots, and respiratory protection equipment, the container will be unloaded
in a controlled way, in batches on a liquid proof concrete floor. Every batch is
checked for radioactive objects.

Once all batches are checked, and all radioactive objects are isolated, the
objects will be further analysed. The radiation expert will take photographs, write
down marks, perform dose rate measurements and check the objects found for
removable radioactivity. If possible he will take one or more samples that are
analysed in the laboratory with a HPGe gammaspectrometer.

He will pack radioactive objects in an appropriate way. In case of NORM
contaminated material he will leave the objects on location in a temporary store
that already exists from previous events, or that is set-up by him. The scrap metal
trader is instructed about the use of temporary store. In case of smaller objects, and
certainly in case of encapsulated sources, the radiation expert will transport the
objects to the storage facility of RTD in Rotterdam.

All used material, equipment, the floor, and the container are checked for
remaining radioactive contamination. In case no contamination is found, the
radiation expert will release the container, and the remaining load for normal
processing.

Finally he will draw up a report in which the results of the inspection of the
container are described. On the basis of the analysis of the objects a conclusion will
be drawn whether or not the limits set in the Radiation Protection Ordinance are
exceeded, and an advice is given on what further actions have to be taken. Further,
information should be recorded from which the effective dose received by the
radiation expert, his assistants, and the environment can be derived.
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Treatment of isolated radioactive objectsTreatment of isolated radioactive objectsTreatment of isolated radioactive objectsTreatment of isolated radioactive objectsTreatment of isolated radioactive objects

Encapsulated radioactive sources, and other small radioactive objectsEncapsulated radioactive sources, and other small radioactive objectsEncapsulated radioactive sources, and other small radioactive objectsEncapsulated radioactive sources, and other small radioactive objectsEncapsulated radioactive sources, and other small radioactive objects
Encapsulated sources will always be transported to the storage of RTD

awaiting further investigation and final disposal at the Central Organisation for
Radioactive Waste (COVRA, Vlissingen) in the Netherlands. In some cases it is
possible to send encapsulated sources back to the original owner abroad.

The same applies to small objects that cannot be decontaminated such as
radioluminous dials, lightning rods, and other (electronic) devices that contain
radioactive material.

NORM contaminated objectsNORM contaminated objectsNORM contaminated objectsNORM contaminated objectsNORM contaminated objects
Currently there are four options to treat isolated NORM contaminated

objects:
1. Return the objects back to the original sender. This only applies to foreign

senders, and the transport has to be performed according to the (interna-
tional) transport regulations. Because of all the international formalities
attached, this option is usually not feasible, at least not in a short period;

2. Re-use of the objects after decontamination by a licensed company, if
possible, and economically feasible (RTD has a co-operation with the
industrial cleaning company Reym, which has a license to perform
decontamination on the site of the customer);

3. Process of the objects at Siempelkamp (Krefeld, Germany), provided that
the characteristics of the objects, and the contamination are within the
specifications set by this company;

4. Dispose of the objects as radioactive waste directly to COVRA.

Experience in the NetherlandsExperience in the NetherlandsExperience in the NetherlandsExperience in the NetherlandsExperience in the Netherlands
VROM Inspectie has drawn up three reports [7] [8] [9] that summarise the

incidents (1,497 reports) with radioactive substances in the Netherlands from
1996 up to and including 2002. About 60% of these incidents (892 reports)
concerned loads of scrap metal. In this last figure are included the “false alarms”
due to errors in radiation detection equipment, or due to radioactive material with
activity concentration below the limits for reporting, and licensing. The number
of reports on scrap metal has almost monotonously increased from 39 in 1996 to
208 in 2002. This is most probably due to the increased number of scrap metal
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traders that have installed portal detectors, and crane detectors, or use portable
radiation detection equipment. In 2002 at least 66 companies had a portal detector.
Consequently more measurements have been carried out on incoming scrap metal.

The percentage of incidents with loads of scrap metal originating from the
Netherlands that concerned NORM contaminated objects is estimated to be 70%
in 2001, and 2002. About 25% to 35% of these NORM contaminated objects
concerned objects containing radioactive slag-wool, mostly fire-resistant doors,
but also safes, isolated pipes, boilers, and ovens.

Radiation experts of RTD performed most of the inspections on loads of
scrap metal in the Netherlands. Although in almost all cases the exemption levels
were exceeded, the radiation doses received by the workers during these inspections
were very limited, because of proper radiation protection measures.

Special casesSpecial casesSpecial casesSpecial casesSpecial cases
The kind of NORM contaminated objects isolated by the radiation experts

of RTD varies widely. Mostly is concerns pieces from process installations from
the non-nuclear industry, like pipes, pumps, filters, and usually there is nothing
more to do than packing them appropriately, and performing gamma spectrometry
on the samples that were taken. However sometimes we encounter a special case.

NORM material in Beer barrelsNORM material in Beer barrelsNORM material in Beer barrelsNORM material in Beer barrelsNORM material in Beer barrels
During an inspection carried out in 2001 a radiation expert of RTD isolated

28 compressed beer barrels with an enhanced radiation level from a load of scrap
originating from Turkey, see Fig.3. The maximum radiation level at the surface of
a barrel was 6.5 µSv/h, and extended over an area of about 100 cm2.

RTD made an x-ray from one of the barrels, and found out that they
contained cans with Radium-226 scale with an activity concentration of 131 Bq/
g, see Fig.4, and Fig.5.

The barrels were processed at Siempelkamp.
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Fig.3: Compressed radioactively contaminated beer barrels

Fig.4: X-ray of one of the beer barrels

Fig.5: Can with Radium-226 scale packed in one of the compressed beer vessel
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Japanese deviceJapanese deviceJapanese deviceJapanese deviceJapanese device
Another interesting case was a device with Japanese characters, see Fig.6.
In 2002 it was found in a 20 feet container that showed a maximum radiation

level of 0.15 µSv/h (including local background) at its surface.
The measures of the object were 31 cm x 21 cm x 5 cm. It weighed about

2 kg. At the surface of the object a maximum dose rate could be measured of
5.8 µSv/h, at 1 meter the dose rate was reduced to 0.3 µSv/h. Our Exploranium 130
identified the radiation as originating from Th-232. We estimated the total activity
to be 7 MBq.

Because we did not know how the radioactive material was distributed
inside the device, we decided to make an X-ray, see Fig.7. It turned out that the
radioactive material was distributed in 28 tablets.

We asked an expert from the IAEA about the use of the device. He translated
the Japanese text in English. It meant:

Super Radon
Produced by : “Auto co. Ltd”

                   Released by :“Hisatomi-Sangyo co. Ltd”

According to the expert the device was used to add ions of Radon to water. Such
water should have a curative effect against certain chronicle diseases, and extreme
tiredness. The devices were placed at the bottom of bathtubs.
The tablets are called Radon stones, and the activity concentration would be
maximum 370 Bq/g (10 nCi/g). This value was below the clearance and exemption
levels in Japan, and therefore the device probably had been treated as “normal
waste”.
The tablets have been disposed of as radioactive waste to COVRA.
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Fig.6: Japanese device found between scrap

Fig.7: X-ray of Japanese device

Fig.8: Japanse device: opened
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Conclusion and Future developmentConclusion and Future developmentConclusion and Future developmentConclusion and Future developmentConclusion and Future development
In the Netherlands a method has been developed in which loads of scrap

metal with enhanced radiation levels are inspected, and sorted out safely. The
radiation dose for workers, and the public caused by loads of scrap metal imported
into the Netherlands that contain radioactive materials is very limited, because
these loads are checked for radioactivity by the big scrap metal traders, and
inspected, and sorted out by well educated, and experienced radiation experts.

In 2003 the recorded individual external dose of our radiation experts varied
from 64 to 425 µSv (average 254 µSv) for the whole year. These values include the
doses received from other radiological work.

The chance that radioactively contaminated scrap metal is intercepted has
become higher. This is not only because of the installation of more portal detectors,
but also because some of the scrap metal traders have installed crane detectors for
unloading ships, and in cranes used to sort scrap metal once it stored at a yard floor.

On January 1st, 2003 a decree on the detection of radioactively contaminated
scrap metal came into force [5]. This decree applies to companies that have a yearly
turnover that is higher than 100 ton stainless steel scrap; 1,000 ton aluminium
scrap; or 20,000 ton iron scrap. According to this decree the company should
perform measurements with appropriate radiation detection equipment, and
should keep a register of these measurements. In a regulation that was published
in April 2003 the minimum requirements for the radiation detection equipment are
stated [10].

In the same year RTD performed inter-comparison measurements on 32
portal detectors, according to a test protocol that has been developed by RIVM [11]
[12], which also analysed the collected data. It can be concluded that most, or
almost all of the portal detectors fulfil the requirement for sensitivity, i.e. to be able
to detect a non shielded Cobalt-60 source that is standing still, and that causes a
dose rate of 20 nSv/h at the position of the detector.

In the regulation also the requirement for training of personnel of scrap
metal traders are stated. The training provided by RTD is currently the only one
that is acknowledged by the Dutch authorities. Up to and including April 2004,
RTD has trained about 100 employees of scrap metal traders on radiation
protection.

On September 27th, 2004 the State Secretary of the Ministry of Housing,
Spatial Planning and the Environment (Ministerie van VROM) wrote a letter to
the Dutch parliament [13]. In this letter he announced that, contrary to an earlier
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statement he decided not to financially support a permanent central depot for
radioactively contaminated scrap metal. One of the reasons to change his mind was
a study that was performed by COVRA in which it was concluded that the present
approach is practicable and safe, both for the persons involved, and for the
environment.
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