
Inleiding
De laatste grote inventarisatie van de
stralingsbelasting voor de Nederlandse
bevolking vond eind jaren tachtig plaats
[1]. Voor wat betreft de gemiddelde dosis
die een inwoner ontvangt door kosmische
of terrestrische straling is daar sindsdien
niet veel in veranderd. Wèl kan er iets
meer gezegd worden over variaties die in
de tijd of naar plaats optreden. Vaak is
onderzoek in het kader van stralingshy-
giene gericht op juist die blootstellingen
van de mens die ook beleidsmatig inte-
ressant zijn, zoals medische diagnostiek
of blootstelling aan straling vanuit bouw-
materialen. Zie enkele recente publica-
ties in NVS-Nieuws [2, 3].  In het kader
van een nieuwe Europese richtlijn [4] is
er echter nu ook regelgeving voor vlieg-
tuigpersoneel en is een aanzienlijk beter
begrip van de 'achtergrond-straling'
noodzakelijk om invloeden van menselijk
handelen te kunnen onderscheiden.

Kosmische straling

Oorsprong en vorming
Kosmische straling, zoals we die op aarde
ervaren, is het gevolg van een reactie van
geladen deeltjes afkomstig uit de ruimte
met de diverse elementen aanwezig in de
atmosfeer. Een belangrijk deel van de inval-
lende deeltjes is van buiten het zonnestelsel
en mogelijk zelfs van buiten de Melkweg
afkomstig en bezit een hoge energie. Deze
zogenaamde galactische component is
mogelijk afkomstig van supernovas en is
vrij constant in de tijd. Daarnaast is er een
bijdrage van veel minder-energetische deel-
tjes van de zon afkomstig. Deze component
is veel meer dan de galactische aan veran-
dering onderhevig en is het meest intens tij-
dens zogenaamde uitbarstingen op de zon
(Solar Particle Events). De zonneactiviteit
heeft een periode van elf jaar. In die perio-
de verandert ook de invloed van de zonne-
wind. Het hieraan gerelateerde magnetische

veld drukt tegen dat van de aarde en modu-
leert daarmee de bijdrage van de kosmische
straling van galactische oorsprong. Deze
wordt meer afgebogen en is dan in mindere
mate op aarde te meten. Er doet zich dan
ook het onverwachte effect voor dat tijdens
maximale zonneactiviteit de dosisbijdrage
op aarde door kosmische straling juist het
geringst is.

Naast de afbuiging door het aardmagnetisch
veld worden de deeltjes, vooral protonen,
α-deeltjes en elektronen, afgeremd in de
atmosfeer. Het gevolg hiervan is dat de dosis
die door kosmische straling op aarde wordt
veroorzaakt, afhankelijk is van de locatie op
aarde (de magnetische breedtegraad, zie
Figuur 1) en de hoogte boven zeeniveau
(Figuur 2). Vooral de hoogenergetische deel-
tjes produceren in de atmosfeer door voort-
durende interacties andere deeltjes, zoals
neutronen, protonen, pionen en zwaardere
deeltjes. Voorbeelden van de laatste zijn 3H
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Samenvatting
Het grootste deel van de dosis die de mens oploopt bij externe blootstelling aan ioniserende
straling, ook wel externe straling genoemd, is van natuurlijke oorsprong. Het gaat dan vooral
om de blootstelling aan kosmische en terrestrische (=van aardse oorsprong) straling buitens-
huis en de blootstelling aan straling vanuit bouwmaterialen binnenshuis. Omdat de mens de
hand heeft in het bouwen, wordt dit laatste, niet onaanzienlijke deel, ook wel een technolo-
gisch verhoogde blootstelling genoemd. Ondanks het feit dat aan de beide andere dosisbij-
dragen beleidsmatig weinig valt te doen, is er v eel interessants aan te ontdekken.

Figuur 1

Effectieve-dosistempo zoals bere-

kend met CARI-v6 [6] voor vlieg-

hoogte (39.000 voet) in het jaar

1997. Ter vergelijking: het dosis-

tempo door kosmische straling op

zeeniveau bedraagt ca. 40

nSv/uur, ofwel een factor >100

kleiner.
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(tritium), 7Be en 14C, ook wel kosmogene
radionucliden genoemd. Deze leveren vooral
een dosis op na inademing en voedelcon-
sumptie.
De deeltjes afkomstig van de zon kunnen
vanwege hun geringe energie alleen op
grote hoogte boven zeeniveau een dosisbij-
drage leveren en ook dan is dat veelal van
korte duur (minder dan een uur tot hooguit
enkele uren). Op zeeniveau wordt het dosis-
tempo vooral bepaald door de onderweg
gevormde muonen. De meeste zwaardere
deeltjes, behalve een geringe bijdrage aan
neutronen en de kosmogene radionucliden,
zijn daar reeds verdwenen. Op vlieghoogte,
op ongeveer tien kilometer boven zeeni-
veau, wordt het dosistempo daarentegen
nog voor een belangrijk deel bepaald door
neutronen, protonen, elektronen en fotonen.
Dit stralingsspectrum is zodanig afwijkend
van dat op aarde, dat de dosisbepaling voor
mensen niet met de meer gangbare dosime-
ters kan plaatsvinden. Omdat er in de nieu-
we regelgeving, die ook in Nederland inge-
voerd zal worden, behoefte is om de dosis
van vliegend personeel te monitoren, is dit
een probleem. Inmiddels zijn er echter
enkele computermodellen ontwikkeld
waarmee het stralingsveld redelijk tot goed
doorgerekend kan worden. De figuren 1 en
2 zijn bijvoorbeeld berekend met het CARI
model [6]. Het vaststellen van de door een
bemanningslid opgelopen dosis is daarmee
achteraf te berekenen voor ieder willekeu-
rig traject.

Stralingsbelasting op aarde
Het dosistempo door kosmische straling op
aarde, d.w.z. op zeeniveau, is jaargemiddeld
vrij constant en bedraagt in Nederland bijna
40 nSv/uur. Vanwege de zonnecyclus kan
dit dosistempo op jaarbasis nog enkele
nSv/uur hiervan afwijken (Figuur 3). Deze
variaties verlopen langzaam, maar zijn des-
ondanks waargenomen met het nationale
meetnet voor radioactiviteit (NMR) [7].
Een snellere variatie in de tijd wordt ver-
oorzaakt door schommelingen in de lucht-
druk die in feite de dikte van de atmosfeer
en dus de afschermende werking daarvan
vertegenwoordigt (Figuur 4). Uitgaande van
de eerder genoemde getallen bedraagt de
gemiddelde stralingsbelasting door kosmi-
sche straling op aarde voor Nederland circa
0,35 mSv per jaar. Dit is de dosis die een
volwassene buitenshuis zou ontvangen.
Omdat een inwoner van Nederland gemid-
deld meer dan 90% van de tijd in een
gebouw verblijft, dient echter ook rekening
gehouden te worden met afscherming door
bouwmaterialen. Over deze afscherming
zijn relatief weinig kwantitatieve gegevens
bekend. Volgens UNSCEAR [8] is een
bereik waarschijnlijk van 0% voor verblijf
in een lichte houten constructie tot 60%
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Figuur 2 Effectieve-dosistempo zoals berekend met CARI-v6 [6] voor verschillende hoogten boven zee-

niveau op locatie Bilthoven voor de jaren 1990 en 1997. Deze twee jaren leveren de extremen

in dosistempo van de meest recente zonnecyclus van 11 jaar.

Figuur 3 Maandelijkse effectieve-dosistempi door kosmische straling voor Bilthoven in de periode

1958-2000. Data zijn berekend met CARI [6] en gecorrigeerd voor een standaard luchtdruk

van 1011 hPa

Figuur 4 Uurlijkse omgevingsdosistempi (kosmische + terrestrische straling) in Bilthoven over een

periode van een week in 1990. Tevens is de luchtdruk in die periode weergegeven. Duidelijk is

te zien dat het dosistempo toeneemt bij dalende luchtdruk en andersom



voor verblijf op een der lagere etages van
een flatgebouw. Zij stelt een gemiddelde
waarde van 20% afscherming voor. De
gemiddelde dosis voor een lid van de bevol-
king door kosmische straling op zeeniveau
zal dan circa 0,29 mSv per jaar bedragen
binnen een bereik van 0,16-0,35 mSv.

Stralingsbelasting door vliegverkeer
Naast de bijdrage van kosmische straling op
'zeeniveau' staat een steeds groter deel van
de bevolking bloot aan de veel intensere
straling op vlieghoogte. Zo waren er bij het
eerdere overzicht [1] nog een kleine 15 mil-
joen reizigers via Schiphol (1988). In 2000
vlogen bijna 40 miljoen mensen via deze
luchthaven. Zoals uit Figuur 2 blijkt, neemt
het dosistempo met de hoogte snel toe van
40 nSv/uur op grondniveau tot 4000
nSv/uur of meer op vlieghoogte. Voor
regionale vluchten binnen West-Europa is
het daadwerkelijke verblijf op kruishoogte
slechts relatief kort en zal de dosis voor een
reiziger of bemanningslid beperkt zijn tot
circa 0,004 mSv per vlucht. De gemiddelde
dosis voor een vlucht naar of van een Zuid-
Europees land kan al richting 0,01 mSv
gaan. Voor lange-afstandvluchten wordt een
relatief groot deel van de vlucht op 10-12
km hoogte doorgebracht. Uit Figuur 1 blijkt
dan al dat bestemmingen in Noord-Amerika
en Oost-Azië een vlucht vereisen die door
het gebied met de hoogste dosistempi gaat.
Voor bestemmingen in Noord-Amerika zijn
dan doses per vlucht van gemiddeld 0,04 à
0,05 mSv te verwachten. Daarentegen zal
de zeer langdurige vlucht naar Australië
(circa 0,05 mSv) geen veel hogere dosis
opleveren. In Figuur 1 is te zien dat een
vliegtuig onderweg naar Australië de eve-
naar passeert en daarbij door een groot
gebied met lagere dosistempi gaat. Op basis
van gedetailleerde informatie van reizigers-
stromen is met het al eerder vermelde
model CARI een dosisberekening uitge-
voerd voor het jaar 1997. In Figuur 5 is
weergegeven wat de verdeling van de col-
lectieve dosis door vliegverkeer in dat jaar
zal zijn geweest. De hogere doses worden
ontvangen bij bestemmingen in Amerika en
Midden- en Oost-Azië.

De gemiddelde dosis voor een retourvlucht
bedroeg in 1997 circa 0,036 mSv. Met het
totale aantal reizigers is echter ook het aan-
tal bemanningsleden en frequente reizigers
toegenomen. Deze groep maakt beduidend
meer dan één vlucht. Voor bemanningsle-
den (ca. 15.000 in 2000) zal deze dosis voor
1997 in het bereik 1,5 tot ruim 5 mSv heb-
ben gelegen (voor 2000 gezien het moment
van de zonnecyclus iets lager), afhankelijk
van de regio waarop meestal gevlogen is.
Door de nieuwe regelgeving dienen lucht-
vaartmaatschappijen in Europa de dosis van
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Figuur 5 Verdeling van het aantal vliegtuigpassagiers (via Schiphol) naar regio van bestemming/ver-

trek en de door hen ontvangen collectieve dosis in het jaar 1997

Figuur 6 Stralingskaart gebaseerd op de Nederlandse bodemkaart 1:250.000



het personeel te monitoren. Het gaat dan om
die groep die naar verwachting boven de 1
mSv per jaar komt. Uit het bovenstaande
blijkt dat dit voor reguliere bemanningsle-
den met een volledige betrekking te ver-
wachten is. Voor vrouwelijke personeelsle-
den geldt daarbij nog dat, als zij aankondi-
gen zwanger te zijn, zij gedurende de rest
van de zwangerschap niet meer dan 1 mSv
mogen ontvangen. Dit zal in de meeste
gevallen tot een beperking of tijdelijke wij-
ziging van de werkzaamheden leiden.

Ook de groep zakenmensen en couriers,
die een groot aantal vluchten per jaar
maakt, is een belangrijke blootgestelde
groep. Het gaat dan in 2000 om een aantal
van circa 35.000 mensen uit Nederland die
10 of meer vluchten per jaar maken. Deze
kunnen door alleen het vliegen doses in de
orde van 1 mSv per jaar oplopen.
Overigens is er voor deze groep geen

beleid gericht op monitoring of dosisbe-
perking. De totale geschatte collectieve
dosis voor reizigers woonachtig in
Nederland bedraagt de afgelopen jaren
circa 200 mensSv per jaar. De toename
door de groei van het aantal reizigers werd
daarbij teniet gedaan door de afname in
dosistempo vanwege de zonnecyclus. In
het komende decennium wordt door de
stijging van het dosistempo echter een ver-
dubbeling verwacht van de collectieve
dosis.

Terrestrische straling

Oorsprong en voorkomen
Onder terrestrische straling wordt verstaan
de straling vanuit de bodem. Het gaat dan
om de radionucliden 238U, 235U en 232Th
en alle daaruit ontstane radionucliden
(reeksen) en 40K. Deze radionucliden zijn
in de aardkorst aanwezig sinds het ont-

staan van de aarde. De mate waarin deze
radionucliden aanwezig zijn, is echter
afhankelijk van een scala aan variabelen.
Een belangrijk aantal van die variabelen
bepaalt echter tevens een andere groot-
heid, namelijk het bodemtype. Op basis
van meetgegevens van het omgevingsdo-
sistempo in 1982 [9] dat volgens een raster
over Nederland werd bepaald op circa
1000 locaties en de bodemkaart van
Nederland is een correlatie tussen beide
gezocht [10]. Dit resulteerde in een stra-
lingskaart van de bodem van Nederland
(Figuur 6). Zichtbaar zijn hierin de hogere
dosistempi boven kleigebieden (IJssel,
stroomgebied grote rivieren) en löss en de
relatief lage doistempi boven zanderige
gronden. Gemiddeld voor Nederland is het
omgevingsdosistempo buitenshuis door
terrestrische straling ongeveer 40 nSv per
uur, net als de kosmische bijdrage. Zelfs
binnen Nederland kan dit echter een factor
twee hoger of lager zijn. Boven deze op
jaarbasis zeer constante bijdragen aan de
dosis zijn er ook bij de bodem variaties in
het dosistempo mogelijk. Deze worden
veroorzaakt door een specifiek radionucli-
de, 222Rn. Dit edelgas ontstaat in de
bodem als vervalproduct in de 238U reeks.
Omdat het een edelgas is, kan het in de
bovenste bodemlaag aanwezige gas rela-
tief gemakkelijk ontsnappen naar de atmo-
sfeer. Bij het verval van dit radioactieve
gas ontstaan enkele kort-levende verval-
producten, isotopen van bismuth en lood.
Deze relatief sterke gammastralers leveren
een bijdrage aan het dosistempo in de bui-
tenlucht (gemiddeld over het jaar 0,8
nSv/uur). Als het regent, dan kunnen ech-
ter grote hoeveelheden naar de grond uit-
spoelen. Deze leveren daar dan gedurende
enkele uren een soms aanzienlijke verho-
ging van het dosistempo (zie Figuur 7). Er
zijn situaties geweest dat het gemeten
dosistempo tot 200 nSv/uur toenam en
daarmee ongevalsmonitoren in alarm kwa-
men!

Stralingsbelasting door terrestrische stra-
ling
De gemiddelde stralingsbelasting veroor-
zaakt door radionucliden in en op de
bodem wordt voor een inwoner van
Nederland niet zozeer bepaald door regen-
buien, maar meer door het bodemtype en
zelfs de directe omgeving die veelal uit
bouwmaterialen bestaat (bestrating e.d.).
Omdat de terrestrische straling veel min-
der hard is dan de kosmische, vindt een
aanzienlijke afscherming plaats door die
bouwmaterialen (circa 90% [1]). De effec-
tieve-dosisbijdrage die afhankelijk van de
locatie buitenshuis 0,06-0,39 mSv/jaar
bedraagt, kan hierdoor teruggebracht wor-
den tot 0,01-0,07 mSv/jaar binnenshuis,
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14C is een kosmogeen radionuclide dat geproduceerd wordt in de hogere atmosfeer door
bestraling van stikstof atomen. Het radionuclide bereikt de aarde in de vorm van kool-
stofdioxide (CO2). Omdat het slechts langzaam vervalt (T1/2 ≈ 5700 jaar), wordt het
opgenomen door vegetatie en via de voedselketen doorgegeven naar al het levende mate-
riaal. Van de verhouding 14C/12C wordt aangenomen dat die constant is in de lucht aan
de aardoppervlakte (ongeveer 0,23 Bq/g koolstof). De belangrijkste bijdrage aan de dosis
voor de mens door 14C wordt niet zozeer door inhalatie, maar door consumptie van voor-
al groenten veroorzaakt, waarin immers veel koolstof is opgenomen. Als wordt aange-
nomen dat de genoemde verhouding ook in het menselijk lichaam voor komt, dan is een
totale hoeveelheid 14C in het lichaam te berekenen van ongeveer 3700 Bq [5]. Deze
radioactiviteit levert een effectieve dosis op van ongeveer 0,012 mSv/jaar. Overigens
maakt deze aanname het mogelijk om, bijvoorbeeld voor mummies, uit de langzaam
afnemende verhouding 14C/12C de ouderdom te bepalen. De bekende koolstof-14 date-
rings methode.

Figuur 7 Dosistempo zoals gemeten met een monitor uit het ongevalsmeetnet in Helvoirt in de nacht

van 24-25 juli 1994; de toename is volledig veroorzaakt door uitgeregende radonverval-

producten die na enkele uren door radioactief verval weer zijn verdwenen



met als gemiddelde een waarde van 0,04
mSv/jaar. Naast de dosisbijdrage van
natuurlijke oorsprong is er nog een gerin-
ge bijdrage afkomstig van neergeslagen
activiteit afkomstig van de kernwapen-
proeven in de zestiger en zeventiger jaren
en het Tsjernobyl ongeval in 1986. Het
gaat hier dan met name om 137Cs. Deels is
deze activiteit afgenomen door verval en
deels door indringing in de bodem. De
stralingsbelasting, inclusief afscherming
door verblijf binnenshuis, zal op jaarbasis
niet meer dan 0,01 mSv bedragen.

Bouwmaterialen

Net als in de bodem bevinden zich in bouw-
materialen (bv. baksteen, kalkzandsteen en
beton en in veel mindere mate gips, hout en
glas) concentraties van gamma-stralers uit
de uranium- en thorium-reeksen en 40K.
Ook hier speelt het edelgas radon een rol. In
een gebouw treedt in tegenstelling tot bui-
ten echter een ophoping op. De bijdrage van
radon aan de stralingsbelasting wordt elders
nader toegelicht. Op het gebied van bouwen
is in de afgelopen jaren een specifieke stra-
lingsprestatienorm (SPN) ontwikkeld. Een
belangrijke reden daarvoor is de verande-
rende wijze van bouwen. De laatste decen-
nia worden 'dichte' goed geïsoleerde wonin-
gen gebouwd, die ook nog eens veel beton
bevatten. De geringere ventilatie van een
dergelijke woning kan diverse problemen
opleveren in het binnenmilieu. Naast de
reeds genoemde oplopende radonconcen-
tratie is er ook een dosis door externe bestr-
aling vanuit de bouwmaterialen. Het zal
duidelijk zijn dat een wijziging in de bouw-
wijze of in het gebruikte materiaal tot een
wijziging in de dosis kan leiden. Om er
voor te zorgen dat deze totale dosis (dus de
dosis door radon en externe straling) niet
oploopt, is de SPN in het leven geroepen.

Stralingsbelasting door bouwmaterialen
In een onderzoek waarover eerder reeds is
bericht [3], is nader gekeken naar de
invloed op het dosistempo van de verschil-
lende bouwmaterialen en bouwelementen
in een nieuwbouwwoning. De beschreven
woning bevat veel beton voor scheidings-
muren, binnenmuren, plafonds en vloeren.
Berekeningen geven aan dat het gemiddel-
de dosistempo door externe bestraling in
een dergelijke woning ca. 0,32-0,40 mSv
per jaar bedraagt in de diverse vertrekken
(zie Figuur 2 in [3]). Voor de ook wel toe-
gepaste houtskeletbouw (hsb) woningen,
een variant met relatief geringe bijdragen
van bouwmaterialen, zal dit beduidend
minder zijn, ca. 0,10-0,15 mSv per jaar.
Anderzijds heeft men in een dergelijke
woning weer meer 'last' van de naastgele-

gen woning en van de in minder mate afge-
schermde natuurlijke achtergrond (kosmi-
sche en terrestrische straling, zie boven).
De variaties binnen ruimten en tussen ver-
schillende ruimten kan aanzienlijk zijn.
Het is dan ook niet exact mogelijk om uit
deze resultaten de stralingsbelasting voor
een persoon vast te stellen. Wel is waar-
schijnlijk dat deze dosis bij woningen in
Nederland toch in de orde van 0,3-0,4 mSv
per jaar zal bedragen. In Nederland is in de
jaren tachtig in een survey een gemiddelde
dosis voor leden van de bevolking vastge-
steld die overeenkomt met een dosistempo
van bijna 0,4 mSv per jaar (100% verblijf
binnenshuis), hetgeen vergelijkbaar is.
Wanneer een gemiddelde dosis van 0,35
mSv/jaar wordt aangenomen en een ver-
blijftijd van 90% binnenshuis, dan resul-
teert een gemiddelde jaarlijkse individuele
dosis van ongeveer 0,32 mSv door bloot-
stelling aan bouwmaterialen.

Stralingsbelasting voor de bevol-
king door externe bestraling van
natuurlijke oorsprong

De totale stralingsbelasting die het gevolg
is van blootstelling aan externe straling van-
uit de omgeving bedraagt gemiddeld per lid
van de Nederlandse bevolking 0,29 (kos-
misch) + 0,01 (vliegverkeer) + 0,04 (terres-
trisch) + 0,01 (fallout kernwapenproeven en
Tsjernobyl) + 0,32 (bouwmaterialen) = 0,67
mSv per jaar. Afhankelijk van het type
woning kan dit nog met enkele tienden mSv
per jaar hoger of lager zijn. Verder ontvan-
gen leden uit een kleine groep binnen de
Nederlandse bevolking (zo'n 45.000 perso-
nen) een aanzienlijke dosis (tot circa 5 mSv
per jaar) door vliegen. De genoemde doses
zijn alle relatief laag als deze vergeleken
worden met die in diverse andere landen.
Dit komt deels door de geringe hoogte
waarop wij wonen in Nederland (kosmische
straling) en de bodemtypen die voor een
groot deel sedimentair zijn en die daarmee
niet zo 'radioactief' zijn als de diverse steen-
formaties die in meer bergachtige gebieden
voorkomen. Alleen wat betreft de dosis
door vliegverkeer is Nederland vergelijk-
baar met andere hoogontwikkelde landen!
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