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VERHOUDING TUSSEN W.1:!.'.l'ENSCHAP
SAMENSPEL OF TEGENSPEL

EN

B.l:!.L.1:!.lD:

Ir. Chris J. Huyskens
Voordracht gehouden ter gelegenheid van het afscheid van dr. Jan Weber als raadadviseur, tevens inspecteur van de volksgezondheid in algemene dienst bij de
Directie Stralenbescherming van het Directoraat·Generaal voor de Milieuhygiene,
vrijdag 22 januari 1988.

PERSOONLIJK VOORWOORD
Mijn eerste contacten met Jan Weber dateren uit de
tijd dat hij werkzaam was op het lnteruniversitair
Reactor Instituut in Delft en ik daar bij hem en
bij professor Van Loef mijn afstudeerwerk heb
gedaan.
Jan Weber gaf bij het IR! Leiding aan de praktische stralingsbescherming en had een taakopdracht
voor onderwijs en onderzoek op het gebied van
stralingshygiene en -dosimetrie.
In dit verband noem ik zijn bijdrage aan het tot
stand komen en in stand houden van de deskundig·
heidscursus op het gebied van stralingsbescherming
op niveau 3 en niveau 2.
Het boek "Stralingsbescherming - Inleiding tot de
stralingshygiene" van Weber en Rasmussen is een
must voor degenen die zich in dit vakgebied willen
bekwamen.
Mijn affiniteit tot Jan Weber voel ik niet alleen
om persoonlijke redenen, maar vooral ook omdat
mijn betrokkenheid in het vakgebied zich tot een
soortgelijke heeft ontwikkeld als de zijne. Mijn
motivering om destijds bij hem mijn afstudeerwerk
te doen was niet zo zeer gelegen in het feit, dat
ik dan kon meewerken aan de bestudering van het
gedrag van radioactieve aerosolen in de menselijke
long, maar meer nog zocht ik destijds een weg naar
het vakgebied Health Physics of, zoals we dat in
Nederland noemen, de Stralingshygiene en Stra·
lingsdosimetrie. Ik beschouw mijn tijd bij Jan
Weber op het IR! als een vliegende start, ook voor
wat betreft de contacten met vakgenoten, zowel in
ons eigen land alsook internationaal.

INLEIDING
Laat ik beginnen de titel van mijn voordracht toe
te lichten en aan te geven wat voor mij het verband is met het afscheid van Jan Weber.
Dit doe ik aan de hand van de onvolprezen 3·delige
Van Dale:

De term wetenschap heeft een meerledige betekenis,
namel i jk:
- kennis, bekendheid met iets, zeg maar deskundigheid

-

systematisch geordend geheel van het weten en
van de regels waarmee verdere kennis wordt
verkregen
- de metonymische aanduiding : beoefenaars der
wetenschap.
Ook ~ heeft een meervoudige betekenis:
- de term wordt gebruikt voor het totaal van
handelen en de wijze van behandeling in de zin
van gedragslijn van de overheid of van over·
heidsorganen en
- de betekenis van overleg,
bedachtzaamheid,
omzichtigheid.
U voelt al aankomen dat ook de ondertitel "samen·
spel of tegenspel" verschillend kan worden uitgelegd. (Ik houd van dit soort taalspelletjes.)
Van Dale omschrijft de term samenspel als:
- De mate waarin verschillende betrokkenen elkaar
steunen of een harmonieus geheel vormen.
De term tegenspel wordt gebruikt ter aanduiding
van
- het spelen van verschillende rollen; en u weet
dat goed tegenspel, bijvoorbeeld in een toneelstuk, leidt tot een harmonieus geheel. Tegenspel is dus een vorm van samenspel.
- tegenspel heeft ook de negatieve betekenis van
elkaar dwarsbomen.
Ik heb de rol die Jan Weber vervulde bij de vroegere Sector Straling en de latere Directie Stra·
ling en de nog latere Directie Stralenbescherming
altijd opgevat als die van het wetenschappelijke
geweten van het beleid.
Vanzelfsprekend vervult niemand een dergelijke rol
in zijn eentje. Ook anderen komt die eer toe.
Ik stel vast dat enkelen van die anderen inmiddels
ook zijn vertrokken.
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lk zie het vertrek van Jan ijeber dan ook als
enigszins tekenend voor het wegvloeien van vakinhoudelijke deskundigheid bij de beleidsafdeling
op het gebied van stralingshygiene.
Nou weet ik wel, niemand is onmisbaar, maar tijdens mijn fysische opleiding heb ik bij stromingsleer begrepen dat de inhoud van een tank - en dat
zal ook wel gelden voor een denktank - slechts dan
in evenwicht kan zijn, wanneer de instroom gelijk
is aan de uitstroom. Of, om wat dichter bij ons
vakgebied te blijven: voor een activiteitsevenwicht is nodig dat het verval wordt gecompenseerd
door nieuwe toevoer.
Overigens heb ik uit ervaringen op mijn universiteit, de TVC-operatie, de selectieve-krimp-engroei-operatie en uit andere mooie bestuurlijke
processen onder de dekmantel van bezuinigen, wel
begrepen, dat deze fysische wetmatigheden niet
opgaan voor personele aantallen. Vandaar dat ik
mij hierna beperk tot het kwalitatieve deel van de
deskundigheid.
lk wil daarbij eerst aanduiden welke rol mijns
inziens is weggelegd voor deskundigheid door enke·
le voorbeelden aan te geven, waarbij samenspel
tussen kennis en beleid in het geding is.
Aan het slot vraag ik enige aandacht voor de
"bronterm" van kennis, ofwel het opleidingenaspect.

BELEID HEEFT BEHOEFTE AAN ~ETENSCHAP
Laat ik eerst proberen aan te duiden waarom ik
ervan overtuigd ben dat beleid behoefte heeft aan
wetenschap. En hier is wetenschap gebruikt in de
betekenis van kennis. lk haak daarbij in op drie
hoofdaspecten die in de beschrijving van het project "Beleidsnotitie normstel ling stral ingshygiene", warden genoemd als belangrijke oorzaken van
de heftige discussie rond de stralingshygienische
normstelling, namelijk:
- de ondoorzichtigheid van het tot stand komen
van normstelling en dus ook van regelgeving
- de ondoorzichtigheid van het begrip dosis en
daarmee samenhangend de samenhang tussen blootstelling en gevolg
- de ongerustheid bij de bevolking over de gevolgen van radioactiviteit en straling.
Het doel van dit genoemde project is nogal ani:>itieus, namelijk het opstellen van een beleidsnotitie over de normstelling op het gebied van stralingshygiene in een zodanige vorm dat de discussie
over normstelling ook gevoerd kan worden door
niet-specialisten. Met dit project wordt mede
beoogd meer consensus te verkrijgen in maatschappelijke zin, over de stralingshygienische norm·
stelling en derhalve wordt een open aanpak nagestreefd, waarbij ook niet-departementale groepen
een bijdrage kunnen leveren aan het beleidsproces.

Alleen al deze nevendoelstelling stelt hoge eisen
aan de inhoudelijke vakkennis van de beleidsambtenaren die het proces opstarten en besturen.
Recente ervaringen, zoals bijvoorbeeld met de
basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van
een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR) heeft geleerd dat
de problematiek dermate ingewikkeld is dater een
groat gevaar bestaat voor het veroorzaken van
onnodige misvattingen en misbegrip. De minister
heeft uiteindelijk (denk ik) niet voor niets besloten tot het inlassen van een extra fase in de
procedure.

EEN VOORBEELD VAN ONDOORZICHTIGHEID BIJ
STAND KOMEN VAN REGELGEVING

HET

TOT

Binnen het stelsel van uitvoeringsbesluiten op
grond van de Kernenergiewet bestaat er een zogenoemde "Regel ing Aangifte Radioactieve Stoffen".
Een recente wijziging van deze regeling (31
augustus 1987) begint in de considerans zes keer
met "overwegende dat ••••• 11 •
Vijf keer komt de overweging erop neer dater een
juridisch schoonheidsfoutje is geslopen in het
Besluit Stralenbescherming 1986,
waardoor het
nodig is om een reparatiebesluit uit te vaardi~en.
In de zesde overweging wordt gesteld dat het
modelformulier dat krachtens deze regeling wordt
vastgesteld op enkele zeer ondergeschikte details
na ongewijzigd kan blijven.
De regeling houdt feitelijk niets meer in dan het
vaststellen van de gewijzigde lay-out van een
model formul i er.
ijie enigszins bekend is met de praktische aspecten
van het omgaan met radioactieve stoffen, weet dat
zowel het aangifteformulier alsook de totale aangifteregeling op zich er om schreeuwen om te worden aangepast aan de gewijzigde kennis en inzichten (wetenschap uit de praktijk). Het is algemeen
bekend, al jarenlang, dat de bestaande aangifteregeling voor radioactieve stoffen absoluut niet
voldoet aan de doelstelling, namelijk het aanleveren van informatie over het gebruik van radioactieve stoffen op een zodanige wijze dat de overheid voortdurend een redelijk inzicht heeft in het
gebruik en de stroom van de stoffen.
Het enige resultaat van de bestaande regeling is
dat in de praktijk in de kasten van de keuringsdiensten van waren, zich ontelbare hoeveelheden
aangifteformulieren (volgens wettelijk vastgesteld
model) opstapelen, zonder dat daar oak maar iets
mee kan warden gedaan. Haar bovendien geldt dat de
intormatie die verstrekt kan warden op het wetteLijk verplichte aangifteformulier nauwelijks relevante informatie geeft voor de beleidsdoelstell ing.
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Het forrrulier is ontworpen in een tijd dat er
blijkbaar alleen nog maar langlevende radioactieve
stoffen bestonden en dater bovendien per radio·
actieve stof nooit meer dan een nuclide voorkwam.
De regeling schrijft onder andere voor dat voor
elk radioactief nuclide en voor elke radioactieve
stof een apart forrrulier moet worden gebruikt.
Men hoeft geen insider in het vakgebied te zijn om
in te zien dat deze aangifteregeling een onredelijk zware acininistratieve belasting betekent. Het
doet dan ook navrant aan dat het nieuwe forrrulier
slechts mogelijkheid biedt tot het invullen van
vier of vijf regels. Op het oude fonrulier kon men
tenminste nog ruim driemaal zoveel informatie
kwijt.
In de praktijk heeft dit alles geleid tot een
situatie waarin vergunninghouders die met aanzienlijke hoeveelheden radioactieve stoffen te maken
hebben en met grote aantallen rrutaties, ontheffing
aanvragen voor het gebruik van het standaard·
aangifteforrrulier. Een dergelijk ontheffing wordt
dan ook vlot verkregen. De ontheffing komt er op
neer dat men de aangifte op een andere wijze mag
doen, bijvoorbeeld door het aanleveren van de
papieren output van gec~teriseerde acininistraties.
Oat het aanvragen van dergelijke ontheffingen
nogal eens tot misbegrip aanleiding geeft blijkt
bijvoorbeeld uit de inspraakreacties van de recente aanvraag om vergunning door COVRA voor de opslag van radioactief afval in Borssele. Het kost
nogal wat moeite om in dat verband duidelijk te
maken dat een dergelijke ontheffing niets te maken
heeft met een poging tot ontsnappen aan het overheidstoezicht.
Ik denk dat - met enig understatement - ten aanzien van de aangifteregeling gezegd zou kunnen
worden dat kennis van zaken zich verzet tegen
overdreven beleid, maar dan beleid in de betekenis
van bedachtzaamheid.

ONDOORZICHTIGHEIO REGELGEVING. TWEEDE VOORBEELD
Het meest sprekende voorbeeld van ondoorzichtigheid bij het tot stand komen van normstelling is
mijns inziens de gang van zaken rond het Besluit
Stralenbescherming.
Ik heb niet de bedoeling om een volledige beschouwing te geven over het Besluit Stralenbescherming,
dat heb ik bij andere-gelegenheden eerder gedaan,
en dat is onder andere terug te vinden in publicaties verzorgd door de Nederlandse Vereniging voor
Stralingshygiene.

Wat ik vanmiddag nog eens aan de orde zou wi l len
s tell en is mi j n zorg over de vraag of de kenn is
die in het vakgebied bestaat over de normstel·
lingssystematiek en de uitgangspunten voor normstelling, in voldoende mate zijn rneegenomen bij de
aanpassing van onze wetgeving aan de Euratomri chtl i jnen.
Mijn belangrijkste zorg betreft de sterk onderbelichte benadering van het ALARA-beginsel in de
wetgeving.
Het Besluit Stralenbescherming is
weliswaar qua tekst enigszins verbeterd ten op·
zichte van vroegere wetgevingsbesluiten, maar de
kracht zit meer in de toelichting die de minister
heeft gegeven dan in de tekst zelf.
Als begrijpelijk resultaat daarvan wordt bijvoorbeeld het begrip dosislimiet vaak verkeerd gei"nterpreteerd.
In de normstellingsfilosofie van de ICRP worden
individuele dosislimieten gezien als de absolute
bovengrens van het toelaatbare. Wat werkelijk toelaatbaar is wordt bepaald door toepassing van het
rechtvaardigingsbeginsel en het ALARA-principe.
Ter illustratie van de onevenwichtigheid kan warden gewezen op het feit dat aan het stelsel van de
nLmerieke dosislimieten in het Besluit Stralenbescherming ongeveer tienmaal zoveel tekst wordt
gewijd als aan de beginselen van rechtvaardiging
en ALARA.

Een tweede hoofdpunt van zorg betreft het feit dat
nog Lang niet iedereen • en dit is een eufemisti·
sche omschrijving · overtuigd is van de beperkte
werkingssfeer van het Besluit Stralenbescherming.
Slechts de gezondheidsbescherming en milieubescherming in het kader van geplande controleerbare
toepassingen van stralingsbescherming worden er
door gereguleerd. Daarbij ligt een historisch
verklaarbare _nadruk op de bescherming in het kader
van beroepsmatige blootstelling.
Verklaarbaar, maar ten onrechte, heerst bij het
publiek, de politiek en de media de mening dat het
Besluit Stralenbescherming betrekking heeft op
alle vormen van blootstelling. Weliswaar zijn er
voor de positief ingestelde Lezer en goede gebruikers de aanknopingspunten te vinden voor normstelling en beleid in het kader van patientbescherming
en consLmentbescherming, maar de uitwerking is
verre van voldoende.
Ook de bescherming van de bevolking als geheel
tegen ongewenste blootstelling ten gevolge van
opgelegde situaties zoals ongevallen en restbesmettingen Conder andere de gevolgen van het
Tsjernobyl-ongeval) zijn zeker niet in het Besluit
Stralenbescherming aan de orde.
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ONDOORZICHTIGHEID VAN BEGRIPPEN
Wat ik nu aan de orde wil stellen is het onzorgvuldige woordgebruik bij het aanduiden van dosisbegrippen.
Vooraf wil ik opmerken dat mijn kritiek op het
onzorgvuldige gebruik van grootheden, eenheden en
begrippen uit de stralingshygiene, vooral wordt
ingegeven door het feit dat hierdoor onnodig misvattingen over de feitelijke bedoelingen en de
betekenis warden opgewekt. Ik ben voldoende realist om te weten dat de zuiverheid van de leer
best eens te lijden heeft onder de noodzaak tot
vereenvoudiging of juridische fonllJlering.
Een sprekend voorbeeld in dit verband vind ik het
feit dat de Nederlandse wetgever een eigen afwijkende definitie voor de grootheid effectief dosisequivalent hanteert. Oeze afwijkende definitie
werd middels een apart definitiebesluit (19 maart
1987) ingevoerd om de onzorgvuldigheid in terminologie in het Besluit Stralenbescherming te repareren.

In de artikelen over dosislimitering wordt in het
Besluit Stralenbescherming gesteld dat
II
het ontvangen dosisequivalent ••••• in een
j aar ••••• 11 en 11 • • • • het ontvangen effect i ef
dosisequivalent
in een jaar .•••• 11 de genoemde waarden niet megen overschrijden.
In de ICRP-systematiek van stralingsbescherming is
het een aanvaard principe om de dosisbeperking toe
te passen op de som van het dosisequivalent ten
gevolge van uitwendige bestraling en het volgdosisequivalent ten gevolge van inwendige besmetting.
Op deze wijze wordt de toekomstige belasting ten
gevolge van de inname van radioactieve stoffen
toegerekend aan het moment van blootstelling.
De gebezigde terminologie in het Besluit Stralenbescherming correspondeert niet met deze internationaal aanvaarde ICRP-systematiek die oak in het
Euratom-basisbesluit wordt gevolgd. De afwijking
ligt besloten in het woordgebruik 11
ontvangen
dosisequivalent".
In feite gaat het om het cruciale verschil dat bij
de normstelling bij inwendige besmetting kan warden gemaakt tussen enerzijds het dosisequivalent
per jaar en anderzijds het volgdosisequivalent
(annual dose limitation versus conmitted dose
limitation). Vooral bij besmetting met langlevende
radioactieve stoffen is sprake van een aanzienlijk
verschil. Ik heb er destijds in de concept-fase
reeds op gewezen.

Uiteindelijk heeft de wetgever Chet beleid) er
niet voor gekozen om de onjuiste forrulering in
het Besluit Stralenbescherming te herstellen, maar
de keuze is gemaakt om in een apart ministerieel
besluit vast te leggen dat de Nederlandse wetgever
voortaan een eigen afwijkende definitie hanteert
voor effectief dosisequivalent - over ondoorzichtigheid gesproken!
Met dit reparatiebesluit is het probleem overigens

niet opgelost. Oat zou het wel geweest zijn als
het besluit had vermeld dat onder 11 het ontvangen
dosisequivalent 11 meet warden verstaan de som van
het dosisequivalent ten gevolge van uitwendige
bestraling en volgdosisequivalent ten gevolge van
inwendige besmetting in dezelfde tijdperiode.
In dit kader heb ik nag een andere kritische
vraag.
Het definitiebesluit Kernenergiewet heeft het
karakter van een verklarende woordenlijst uit een
leerboek stralingsfysica. Ik heb mijn twijfels of
het noodzakelijk is om in het kader van wetgeving,
definities vast te leggen van grootheden en eenheden die in het vakgebied al zijn gedefinieerd.
Waarom kan niet warden volstaan met hanteren van
de internationaal overeengekomen definities van de
ICRU, de Internationale Conmissie voor Radiologi·
sche Eenheden en Grootheden?
Misschien kunnen wetgevingsjuristen mij vertellen
of er in de verkeerswetgeving oak fysische begrip·
pen als . snelheid en versnelling opnieuw warden
gedefinieerd?

HET BEGRIP DOSIS
Het begrip dosis heeft in de stralingsfysica niet
dezelfde· betekenis als men er taalkundig aan zou
toekennen. De taalkundige betekenis is hoeveel·
heid, de term wordt vooral gebruikt in relatie tot
medicijnen. In de stralingsdosimetrie wordt onder
dosis verstaan de geabsorbeerde stralingsenergie
per massa-eenheid op een bepaalde plaats in het
bestraalde medil.111.
Kernprobleem is het feit dat de dosis geen optel·
bare grootheid is. Voor niet·insiders in het vak·
gebied kan een vergelijking met het begrip temperatuur verhelderend werken. Wanneer de temperatuur
op twee verschillende plaatsen in dezelfde ruimte
verschillend is, zal niemand het in zijn hoofd
halen om te zeggen dat de t~ratuur in de kamer
de som is van beide getallen. Blijkbaar meet op
een of andere manier een gewogen waarde warden
genomen. Soms is dit het rekenkundig gemiddelde,
sorns is het weegproces ingewikkelder.
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wanneer we in de stralingsdosimetrie de afzonder·
lijke dosis per orgaan beschouwen, hanteren we het
rekenkundig gemiddelde voor het dosisequivalent
per orgaan.
Dan blijven we nog zitten met het probleem hoe we
de verschillende orgaandoses bij elkaar zouden
kunnen optellen tot een soort dosisgrootheid voor
het totale lichaam. Er moet dan opnieuw een wegingsproces plaatsvinden.
Ook dit kan weer worden toegelicht aan de hand van
het begrip tefl1)eratuur: wanneer een kopje heet
water wordt leeggegooid in een met koud water
gevuld bad, verwacht niemand dat de eindtell1)e·
ratuur het gemiddelde zal zijn van de twee waarden. Blijkbaar moet er worden gewogen, in dit
verband naar gelang de warmtecapaciteit van de
beide waterhoeveelheden van verschillende tell1)e·
ratuur.
lets dergelijks is ook het geval bij het samentellen van verschillende orgaandoses. De ICRP heeft
destijds aanbevolen · in navolging van de Amerikaanse NCRP - om de gewogen optelling van de orgaandoses te doen op een wijze die rekening houdt
met de eventuele kans op fatale stochastische
effecten. De op deze wijze gewogen optelling van
afzonderlijke orgaandosisequivalenten staat in de
stralingsbescherming bekend als effectief dosiseguivalent.

In de stralingsbescherming wordt als uitgangspunt
geponeerd dat de uiteindelijke gezondheidsschade
ten gevolge van blootstelling aan Lage stralingsdoses evenredig is met de waarde van het effectief
dosisequivalent.
Voor stralingsbeschermingsdoeleinden is deze vereenvoudiging alleszins werkbaar gebleken en men
kan zelfs stellen dat deze vereenvoudiging noodzakelijk is om een preventief gezondheidsbeschermingsbeleid te kunnen voeren.
De hier bedoelde lineariteitsaanname mag niet
worden misbruikt om met behulp van het effectief
dosisequivalent met een grote schijnnauwkeurigheid
schattingen te maken van het toekomstige gezondheidsnadeel of sterfterisico.
Niet alleen is er sprake van onzekerheidsmarges in
de evenredigheidsfactoren (risicocoefficienten)
o.a. door het probabilistische karakter, maar
daarnaast is de onzekerheid voor een deel terug te
voeren op de vereenvoudigingen in het concept
dosisequivalent.
Overigens wordt het verkeerd gebruiken van risicoschattingen vaak alleen al versterkt door de
schijnprecisie die wordt gesuggereerd door de
risicocoefficienten uit te drukken in een getal
met een paar ci jfers achter de komma. Ook ICRP
maakt zich hieraan schuldig. Men doet er verstandig aan om risicocoefficienten niet met deze

schijnprecisie op te geven, maar wat werkelijk
relevant is, is de ordegrootte te geven van het
toekomstige gezondheidsnadeel per eenheid van
dosis.
Met mijn waarschuwing tegen het misbruik van het
lineariteitsbeginsel heb ik bedoeld te waarschuwen
tegen het maken van rekensommetjes met de preten·
tie om precies te berekenen wat het aantal doden
zal zijn ten gevolge van een bepaalde (Lage) stral ingsbelasting.
Het moet duidelijk zijn: er ligt een wereld van
verschil tussen de toepassing van het lineariteitsbeginsel bij de uitvoering van stralingsbescherming en de toepassing van het lineariteitsbeginsel bij risicoschattingen.
Bij het_ bedrijven van stralingsbescherming op
basis van dosisbeperking komt het erop neer dat
het effectief dosisequivalent wordt gebruikt als
indicator voor de omvang van het mogelijke gezondheidsnadeel. Het gaat daarbij om de ordegrootte
van de risico•s en vaak ook vooral ook om risicovergelijking in relatieve zin. Dit betekent feitelijk ook dat de beoordeling van de toelaatbaarheid
van bepaalde blootstellingsniveaus zal dienen te
gebeuren aan de hand van de ordegrootte van gevolgschattingen en dat e.e.a. onmogelijk is op
basis van precieze gevolgberekeningen. Ik denk
overigens dat dit niet wezenlijk verschillend is
bij andere vormen van blootstelling aan gevaarl ij ke stoffen of risicodragende activiteiten.

DESKUNDIGHEID
lk heb aan het begin van mijn voordracht nog een
derde aspect genoemd waarom het naar mijn mening
van groot belang is dat het beleid beschikt over
voldoende wetenschap (in de betekenis van des·
kundigheld). Het betrof de ongerustheid bij de
bevolking over de gevolgen van blootstelling aan
straling. Daarover moet ik kort zijn. Enerzijds
omdat ik rekening moet houden met de beschikbare
tijd, maar als ik eerlijk ben vooral omdat naar
mijn mening de specifieke deskundigheid vanuit
stralingsbescherming op zichzelf niet voldoende is
om dit probleem aan te pakken.
Het is een vaststaand feit dat de mate van ongerustheid bij de de bevolking ten aanzien van de
risico•s verbonden aan de toepassing van radioactieve stoffen, straling en kernenergie niet
parallel loopt met de opvattingen op dit punt in
het vakgebied dat zich bij uitstek bezig houdt met
de bescherming tegen dergelijke gevaren. Slechts
voor zover deze ongerustheid voortkomt uit gebrek
aan informatie, zou vakkennis een bijdrage kunnen
leveren. Daar waar de ongerustheid voortkomt uit
misvattingen en onbegrip, hebben we te maken met
een probleem dat mijns inziens alleen langs onderwijskundige weg kan worden aangepakt en dan met
ondersteuning van specifieke vakkennis.
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Ik heb echter mijn twijfels of de ongerustheid in
overwegende mate berust op misverstanden over
biofysische feitelijkheden. Mijns inziens speelt
de angst voor het fenomeen kanker een overheersende rol.
Ter afsluiting zou ik nog iets willen zeggen over
de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de benodigde deskundigheid beschikbaar blijft, ofwel over
het opleidingenaspect.
Op het gebied van praktische stralingsbescherming
keMen we in Nederland een opleidingenstelsel dat
sterk gekoppeld is aan de niveaugewijze indeling
van deskundigheidseisen die worden gesteld in het
kader van de vergunningverlening voor toepassing
van radioactieve stoffen en stralingstoestellen.
Het gaat om een stelsel dat gebaseerd is op een
advies van de Gezondheidsraad uit 1972. Ook Jan
Weber heeft destijds aan het tot stand komen van
dit gezondheidsraad-rapport zijn bijdrage geleverd.
De overheid heeft met heel veel beleid - en nu
bedoel ik beleid heel nadrukkelijk in de betekenis
van langdurige bedachtzaamheid - dit gezondheidsraad-advies uitgewerkt tot een regeling erkenning
opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en
toestellen (31 augustus 1987).
De systematiek komt erop neer dater sprake is van
erkende cursorische opleidingen tot verschillende
niveaus van kennis m.b.t. stralingsbescherming.
Overigens kennen we in Nederland formeel geen
systeem van individuele erkenning van deskundigen.
Tot op zekere hoogte kan de vermelding van met
name genoemde personen als verantwoordelijke deskundigen terzake van stralingsbescherming in de
vergunning voor toepassing van stralingsbronnen
als zodanig worden opgevat.
In de huidige praktijk zijn de deskundigheidsniveaus 5, 4, 3 en 2 feitelijk ingevuld en ik denk
dan ook te kunnen stellen dat daarmee wordt voorzien in de behoefte aan operationele deskundigheid, waarmee ik doel op de praktische stralingsbeschermingsaspecten voor werkers, milieu en de
indirect betrokken leden van de bevolking. Het
onderwerp stralingsbescherming van de patient is
slechts beperkt in deze opleidingen verwerkt.
Daarnaast wordt er op academisch niveau onderwijs
verzorgd op vakgebieden waarbij de toepassingen
van straling centraal staan, zoals radiobiologie,
radiochemie, medische fysica,
rontgenologie,
radiotherapie,
nucleaire geneeskunde, reactorfysica, stralingsfysica e.d.

De mate waarin de specifieke opleiding op het
gebied van stralingshygiene en stralingsdosimetrie
in deze opleidingen is verwerkt varieert van helemaal niet tot overeenkomstig niveau 3.
Voor wat betreft de medische radiologische specialismen bestaan sinds enige jaren afspraken voor
het volgen van een speciale cursus in het kader
van de specialisatie.
We kennen in Nederland geen gerichte academische
opleiding of specialisatie op het gebied van stralingshygiene en stralingsdosimetrie. Dat betekent
dat het hoogste deskundigheidsniveau - 1, uit de
aangehaalde wettelijke regeling, niet middels een
opleiding aan een Nederlandse universiteit kan
worden verkregen.
We kunnen gevoeglijk aannemen dater in ons land
enkele ti ental Len personen zi jn die di t internationaal erkende niveau wel hebben bereikt door
vele jaren ervaring met de stralingshygienische
problematiek in combinatie met postacademiale
scholing in het buitenland.
De bestaande situatie is echter geen goede basis
voor continui"teit van de deskundigheid op het
hoogste niveau. Daar staat tegenover dat de uit·
stroom van deskundigen wel een vaststaand feit is.
(Dat kunnen we vandaag bij het afscheid van Jan
Weber nog eens vaststellen.)
Mede op grond van de voorgaande overwegingen is
het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Stralingshygiene bezig te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het oprichten van een bijzondere leerstoel in de stralingshygiene aan een
Nederlandse universiteit.
Een belangrijk punt daarbij is de gedachte dat op
deze manier. een knooppunt zou kunnen worden gecreeerd voor onderwijs en onderzoek. De gedachten
gaan uit naar aansluiting bij een bestaande traditie ten aanzien van onderwijs, onderzoek en toepassing van de stralingshygiene en dosimetrie
zoals die aan enkele Nederlandse universiteiten
wordt gevonden.
over de haalbaarheid van die leerstoel kan ik op
dit moment weinig zeggen. Mogelijk kan in dit
verband een harmonisch samens.e,el tussen wetenschae
(vakgebied) en beleid (overheid) een oplossing
helpen bevorderen.

