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Inleiding
Deze brochure gaat over ioniserende straling, beter bekend als radioactieve straling, en 
wat u moet doen om uw werknemers en uzelf hiertegen te beschermen. Investeren in 
goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan het gezond houden van uw werknemers 
en uw bedrijf. 

Mens en milieu moeten optimaal beschermd worden tegen de schadelijke effecten van 
ioniserende straling. Daarom is de toepassing ervan aan strenge regels gebonden. Die staan 
in de Kernenergiewet en het Besluit stralingsbescherming. Deze brochure gaat in op de 
belangrijkste regels. Heeft u een vergunning voor een bepaalde radioactieve bron, dan vindt 
u daarin aanvullende specifieke voorschriften.

Werkt u met straling?

In veel bedrijven wordt niet dagelijks aan of met de aanwezige radioactieve bronnen 
gewerkt. Ze zijn bijvoorbeeld onderdeel van het productieproces of van een meetapparaat. 
Veel werkgevers staan er daarom niet zo bij stil dat ze een stralingsbron in hun bedrijf 
hebben. Dit kan gevaarlijk zijn. Wees u er daarom van bewust waar in uw bedrijf stralings-
bronnen zijn. 
De toepassing van straling varieert van een rookmelder met een radioactief bronnetje tot 
het doorstralen van lasnaden in buizen en leidingen. Andere voorbeelden zijn:
•	 chemie	en	petrochemie:	niveaumeting	in	een	vat,	debietmeting	in	een	leiding
•	 papier,	kunststof	en	karton:	diktemeting,	gewichtsmeting
•	 dierenartsen:	röntgenfoto’s	van	kleine	huisdieren	en	paarden	
•	 tandartsen	en	orthodontisten:	röntgenfoto’s	van	het	gebit	en	de	kaak
•	 verpakkingsindustrie:	sneller	drogen	van	verf
•	 metaalindustrie	en	laboratoria:	analyse	van	metalen	en	vloeistoffen
•	 wegenbouw:	dichtheidsmeting	van	asfaltlagen
•	 ziekenhuizen:	medische	diagnostiek,	radiotherapie	en	nucleaire	geneeskunde
•	 politie,	douane	en	rechtbanken:	checken	van	bagage	op	verdachte	voorwerpen,	wapens	
en explosieven zonder de bagage te openen

Deze brochure is bedoeld voor werkgevers, werknemers en ondernemers zonder personeel 
die gebruikmaken van één of enkele eenvoudige toepassingen van ioniserende straling. 
Bijvoorbeeld	een	röntgentoestel	bij	een	tandarts	of	dierenarts,	of	meetinstrumenten	in	een	
chemische fabriek. Dit zijn kunstmatige stralingsbronnen die men aanschaft omdat men 
die	straling	wil	gebruiken.	Bij	normaal	gebruik	zijn	de	stralingsrisico’s	beperkt.
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In het eerste deel van deze brochure kunt u lezen:
•	 wat	ioniserende	straling	is	en	wat	de	gevaren	zijn
•	 of	u	wel	met	ioniserende	straling	mag	werken

In het tweede deel vindt u:
•	 wat	uw	verantwoordelijkheden	zijn
•	 wat	de	stralingsdeskundige	in	uw	bedrijf	moet	doen	aan	documentatie	en	maatregelen	
op de werkvloer

In het derde deel leest u hoe een inspectie verloopt.

Natuurlijke stralingsbronnen, bijvoorbeeld in grondstoffen voor glas, worden niet 
behandeld in deze brochure. De regelgeving hiervoor vindt u in de Regeling natuurlijke 
bronnen van ioniserende straling op www.overheid.nl/wetten.

Verplicht: vergunning of melding

Voor bijna elke stralingsbron geldt een vergunningplicht of meldingsplicht, ook als u de 
stralingsbron niet gebruikt en slechts in opslag heeft staan. Er zijn in Nederland ongeveer 
1600 ondernemingen met een vergunning. Deze vergunningen worden verleend door het 
Agentschap NL in Den Haag. Daarnaast zijn er duizenden bedrijven die werken met 
meldingsplichtige	röntgentoestellen.	Toestellen	waarvan	de	maximale	hoogspanning	lager	
is dan 30 kilovolt hoeft u niet te melden, maar u moet wel altijd voldoen aan de regels in de 
Kernenergiewet en het Besluit stralingsbescherming.

Wilt u meer informatie, een vergunning aanvragen of melding doen, ga dan naar de site van 
het Agentschap NL: www.agentschapnl.nl/stralingsbescherming. 
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Wat is ioniserende straling?

Ioniserende straling wordt in de volksmond ook wel radioactieve straling genoemd. Het zijn 
elektromagnetische golven of deeltjes die vrijkomen uit radioactief materiaal of opgewekt 
worden	met	behulp	van	een	röntgenbuis.	De	energie	van	deze	golven	en	deeltjes	is	zo	groot	
dat ze schade kunnen toebrengen aan cellen van het menselijk lichaam. 
Er	zijn	verschillende	soorten	ioniserende	straling:	alfa-,	bèta-,	gamma-	en	röntgenstraling.	
Gamma-	en	röntgenstraling	gaan	dwars	door	materialen	heen.	Alfa-	en	bètastraling	dringen	
veel minder diep in materialen door. Alfastraling komt bijvoorbeeld niet verder dan 2 
millimeter in de huid.

Wat zijn de gevaren?

Voor blootstelling aan ioniserende straling bestaat geen veilige ondergrens. Hoe langduri-
ger of hoger de blootstelling, hoe groter de kans dat cellen van het lichaam beschadigd 
raken. Na tien tot dertig jaar kan de schade aan de cellen zich openbaren in de vorm van 
kanker. Als iemand een hele hoge dosis straling in één keer ontvangt, kan er binnen enkele 
uren schade zichtbaar worden, bijvoorbeeld verbranding van de huid. Het is daarom van 
groot belang om de blootstelling aan ioniserende straling te voorkomen of, als dat niet 
mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Iemand kan op twee manieren worden blootgesteld aan straling.
•	 	Uitwendige	bestraling:	bestraling	van	het	lichaam	van	buitenaf,	bijvoorbeeld	door	de	

straling	die	vrijkomt	bij	het	maken	van	een	röntgenfoto.
•	 	Inwendige	besmetting:	bestraling	van	het	lichaam	van	binnenuit	als	gevolg	van	het	

inademen of inslikken van radioactief materiaal. Dit kan gebeuren als er onzorgvuldig of 
onhygiënisch	gewerkt	wordt	met	radioactieve	stoffen.	Een	radioactieve	stof	kan	bijvoor-
beeld op de handen van een werknemer terechtkomen en door de huid binnendringen, 
of via voedsel, drinken of roken in het lichaam worden opgenomen. 

Mag u wel met straling werken?

Voor het gebruik van ioniserende straling gelden drie wettelijke uitgangspunten. 

Rechtvaardiging

U mag alleen ioniserende straling gebruiken als het echt niet anders kan. Als er een 
alternatief is met dezelfde resultaten, dan mag u geen straling gebruiken. Een voorbeeld is 
het gebruik van radiumverf op de wijzers van een horloge. Dit is nu verboden, omdat er 
lichtgevende verf in de handel is met hetzelfde resultaat. Alle toepassingen die gerechtvaar-
digd zijn, vindt u in bijlage 1 van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van 
ioniserende straling op www.overheid.nl/wetten. 

Deel 1
Over ioniserende 
straling
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Zo laag als redelijkerwijs mogelijk is

De blootstelling van mens en milieu aan ioniserende straling moet zo laag zijn als redelij-
kerwijs mogelijk is, ook wel bekend als ALARA (as low as reasonably achievable). U mag niet 
meer straling gebruiken dan strikt noodzakelijk. En u moet alle mogelijke maatregelen 
treffen om blootstelling te voorkomen of te beperken. Om te bepalen hoe ver u daarin moet 
gaan, weegt u de voor- en nadelen van een maatregel tegen elkaar af. 

Dosislimieten

Voor ieder lid van de bevolking geldt een limiet voor de hoeveelheid straling die hij mag 
ontvangen door het gebruik van stralingsbronnen. Die limiet verschilt per persoon. Er zijn 
dosislimieten voor:
1 blootgestelde werknemers: werknemers die beroepshalve werken met straling
2 gewone werknemers: die niet beroepshalve met straling werken
3 elk lid van de bevolking
Er bestaan limieten voor de totale lichaamsdosis, maar ook voor afzonderlijke lichaams-
delen, zoals ogen, huid, handen en voeten. Geen van deze limieten mag worden over-
schreden. De limieten gelden alleen voor de straling die ontstaat bij de toepassing van 
stralingsbronnen in bedrijven en instellingen. De limieten gelden niet voor de straling die 
mensen	als	patiënt	ontvangen	bij	een	medische	behandeling	of	door	natuurlijke	achter-
grondstraling (uit de kosmos en de aardkorst). 

 Dosislimieten voor volwassenen1  
 in millisievert (mSv) per jaar

 blootgestelde  gewone lid van de bevolking2

 werknemer werknemer
  
totale lichaam 20 1 1
ooglens 150 15 15
huid 500 50 50
handen en voeten 500 _ _

1) De dosislimieten voor jongeren onder de 18 jaar vindt u in het Besluit stralingsbescherming. De dosislimiet voor het 

totale lichaam heet de effectieve dosis, voor ooglens, huid, handen en voeten heet het de equivalente dosis. Dit zijn 

verschillende grootheden, waardoor de getallen in de tabel niet zomaar met elkaar te vergelijken zijn.
2) Ter vergelijking: de dosis die alle burgers in Nederland gemiddeld ontvangen door natuurlijke achtergrond straling is 

ongeveer 2 mSv per jaar.  De stralingsdosis als gevolg van een medische behandeling is gemiddeld 0,5 tot 1 mSv per jaar.
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Als	werkgever	in	een	bedrijf	met	röntgen-
toestellen of radioactieve bronnen bent u 
verplicht om iedereen te beschermen tegen 
blootstelling aan ioniserende straling. 
Zowel uw werknemers als alle andere 
personen die blootgesteld kunnen worden, 
inclusief uzelf. Daarvoor organiseert u het 
werk zo dat dit geen nadelige invloed heeft 
op de veiligheid en gezondheid van 
mensen.	Kennis	van	de	risico’s	en	maatrege-
len is de basis voor een optimale aanpak.

Wees u ervan bewust dat veel mensen bang 
zijn voor straling. Straling kun je immers 
niet zien, voelen of ruiken, en de gezond-
heidseffecten zijn meestal niet meteen 
merkbaar. Blootstelling aan straling kan dus 
gebeuren zonder dat je het doorhebt. Houdt 
als werkgever rekening met deze angst bij 
uw beleid voor stralingsbescherming.

Alles wat u moet weten is gerangschikt naar 
de volgende onderwerpen:
•	 Rolverdeling
•	 Documentatie
•	 Maatregelen	op	de	werkvloer

Deel 2
Wat moet u doen 
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•	 	houdt,	als	hij	andere	personen	belast	met	
werkzaamheden met stralingsbronnen, 
toezicht op die werkzaamheden

•	 	zorgt	ervoor	dat	periodieke	controles	en	
onderhoud van radioactieve bronnen en 
de	röntgentoestellen	tijdig	worden	
uitgevoerd

Uw werknemers

Uw werknemers zijn zelf ook verantwoorde-
lijk voor het veilig omgaan met straling. Het 
bijwonen van instructiebijeenkomsten is 
verplicht, evenals het volgen van een 
eventuele opleiding. Werknemers die 
onzorgvuldig handelen, onvoldoende 
instructie hebben gehad of niet het vereiste 
diploma hebben, mogen niet met stralings-
bronnen werken.

Meer informatie

>  De overheid bepaalt welke opleidingen 
over stralingsbescherming van voldoende 
kwaliteit zijn. Een lijst met erkende 
opleidingen voor uw medewerkers vindt 
u op de site van de Nederlandse 
Vereniging	voor	Stralingshygiëne:	 
www.nvs-straling.nl. 

Rolverdeling

U, de werkgever

Als werkgever bent u eindverantwoordelijk voor het stralingsbeleid. U moet uw werknemers 
zo goed mogelijk beschermen tegen straling en ervoor zorgen dat in uw bedrijf veilig met 
straling wordt gewerkt. 

Werkzaamheden waar straling aan te pas komt, moeten altijd worden uitgevoerd door of 
onder toezicht van een persoon met voldoende deskundigheid. Om een goed stralingsbe-
leid te kunnen voeren, moet u zelf of iemand anders binnen het bedrijf zijn opgeleid tot 
stralingsdeskundige. U kunt ook een stralingsdeskundige inhuren. In de vergunning voor 
een	röntgentoestel	of	een	radioactieve	bron	staat	precies	welk	niveau	van	deskundigheid	
nodig is om ermee te mogen werken. Let op: ook voor stralingstoepassingen waar geen 
vergunning voor nodig is, moet een opleiding gevolgd worden.

U bent daarnaast verplicht om iedereen die met straling werkt of erbij in de buurt komt, 
goed voor te (laten) lichten. Dus bijvoorbeeld ook uw onderhoudsmonteur die bij zijn werk 
in aanraking komt met of in de buurt kan komen van radioactieve bronnen. Iedereen moet 
de gevaren kennen en weten hoe die te beperken of te voorkomen zijn.

De Arbowet spreekt werkgevers en werknemers aan op hun verantwoordelijkheden, het 
Besluit stralingsbescherming de ondernemer van een bedrijf met een of meer bron(nen) 
van ioniserende straling. In deze brochure gebruiken we voor de duidelijkheid alleen de 
term	‘werkgever’.	Al	zijn	verplichtingen	gelden	echter	ook	voor	ondernemers	zonder	
personeel.

De stralingsdeskundige

Het is heel belangrijk dat de stralingsdeskundige alle benodigde bevoegdheden krijgt om 
zijn werk goed te doen. Zijn taken en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd. 
De stralingsdeskundige:
•	 bereidt	vergunningaanvragen	en	meldingen	voor
•	 meldt	wijzigingen	bij	het	Agentschap	NL
•	 maakt	een	risicoanalyse	van	alle	werkzaamheden	met	radioactieve	bronnen	en	toestellen
•	 deelt	werknemers	in	in	categorie	A	of	B,	afhankelijk	van	de	blootstelling
•	 deelt	ruimtes	in	als	bewaakte	of	gecontroleerde	zone
•	 	treft	fysieke	en	organisatorische	maatregelen	om	de	blootstelling	te	voorkomen	of	te	

beperken
•	 stelt	instructies	op	voor	het	veilig	werken	met	stralingsbronnen
•	 licht	werknemers	voor



•	 het	afgevoerde	radioactieve	afval
•	 	dosisgegevens	van	werknemers,	voor	

zover bepaald met persoonlijke dosiscon-
trolemiddelen of via berekening

•	 	de	plannen	voor	het	komende	jaar.	Denk	
hierbij aan de vervanging van een bron of 
toestel, het afscheid van een stralingsdes-
kundige of de noodzaak van een opfris   -

 cursus voor werknemers. 

Beheersysteem

De administratie van de stralingsbescher-
ming moet goed op orde zijn. Dat mag in 
papieren vorm of digitaal, als het maar 
overzichtelijk en overdraagbaar is. De 
volgende documenten moeten erin staan:
•	 	verleende	vergunningen	en	meldingen	

aan het Agentschap NL
•	 	naam	van	de	stralingsdeskundige(n)	en	

eventueel de taakverdeling
•	 mandaat	van	de	stralingsdeskundige
•	 	kopie	diploma	van	de	gemandateerde	

stralingsdeskundige
•	 register	van	bronnen	en	toestellen
•	 	plattegrond	met	plaats	van	de	

toepassingen
•	 broncertificaten	
•	 onderhouds-	en	controlerapporten
•	 risicoanalyse
•	 	indeling	ruimten	en	blootgestelde	

werknemers
•	 dosisuitslagen
•	 schriftelijke	werkinstructies
•	 jaarverslagen
•	 afvalregistratie

Meer informatie 

>  www.agentschapnl.nl/stralingsbescher-
ming: hier vindt u onder andere een lijst 
met externe adviseurs

Documentatie

Risicoanalyse

Voordat u met een stralingsbron mag werken, moet de stralingsdeskundige een risicoana-
lyse	maken.	Dit	moet	erin	staan:	
•	 	beschrijving	van	werkzaamheden	die	een	werknemer	moet	uitvoeren	met	of	in	de	buurt	

van ioniserende straling. Denk aan opslag, toepassing, onderhoud, controle, reparatie en 
vervoer. En welke incidenten zich kunnen voordoen, zoals het ongemerkt openstaan van 
een bron, of het morsen van radioactief materiaal op een laboratoriumtafel.

•	 	beschrijving van maatregelen die zijn getroffen om blootstelling te voorkomen of te beperken 
•	 	blootstellingsbeoordeling. Dit is een berekening van de stralingsdosis waaraan een mede-

werker tijdens het werk mogelijk blootgesteld kan worden. Een stralingsdeskundige met 
voldoen de deskundigheid moet dit beoordelen. Op www.agentschapnl.nl/stralingsbescher-
ming vindt u een lijst met externe adviseurs die u hierbij kunnen helpen.

•	 	indeling	van	werknemers.	Op	basis	van	de	stralingsdosis	die	werknemers	door	het	werk	
kunnen	ontvangen,	deelt	u	de	werknemers	in	in	categorieën:

 – tot maximaal 1 mSv per jaar: werknemer niet indelen als blootgestelde werknemer
 – 1 tot 6 mSv per jaar: categorie B
 – 6 tot 20 mSv per jaar: categorie A
•	 	indeling	van	ruimtes.	Op	basis	van	de	dosis	die	werknemers	in	een	bepaalde	ruimte	

kunnen ontvangen deelt u de ruimtes in in zones:
 – minder dan 1 mSv per jaar: ruimte niet indelen als zone
 – tussen 1 en 6 mSv per jaar: bewaakte zone
 – tussen 6 en 20 mSv per jaar: gecontroleerde zone
•	 	beschrijving	van	aanvullende	maatregelen	indien	nodig,	zoals	persoonlijke	bescher-

mingsmiddelen of bepaalde veiligheidsprocedures

Radiologisch jaarverslag

De stralingsdeskundige moet elk jaar een verslag maken van wat er dat jaar is gebeurd op het 
gebied van ioniserende straling. Dit moet erin staan:
•	 naam	van	de	verantwoordelijke	stralingsdeskundige
•	 overzicht	van	de	aanwezige	stralingsbronnen
 – bij radioactieve bronnen: aard van de bron, nuclide en activiteit
	 –	 bij	röntgentoestellen:	merk,	type	en	maximale	generatorspanning
•	 plaats	waar	de	bronnen	of	toestellen	zijn	opgeslagen	en/of	worden	gebruikt
•	 	alle	gebeurtenissen	met	de	bron	of	het	toestel	die	zich	hebben	voorgedaan	en	die	niet	tot	

het normale gebruik behoren, inclusief incidenten
•	 	overzicht	van	uitgevoerde	controles	en	onderhoud	van	bronnen	en	toestellen,	met	het	

resultaat daarvan
•	 wijzigingen	ten	opzichte	van	de	oorspronkelijke	vergunningaanvraag
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Maatregelen op de werkvloer

Algemene maatregelen

Om personen te beschermen tegen uitwendige straling kunt u het volgende doen: 
•	 de	bron	afschermen met materiaal dat de straling tegenhoudt, zoals lood of beton
•	 de	afstand tussen de bron en personen vergroten
•	 	de	tijd dat iemand in de buurt van een bron verblijft zo kort mogelijk houden

Om personen te beschermen tegen inwendige besmetting als gevolg van het inademen of 
inslikken van radioactief materiaal kunt u: 
•	 	werkzaamheden	met	radioactieve	stoffen	uitvoeren	in	een	zuurkast	met	voldoende	

luchtafzuiging of, als dat niet mogelijk is, goede adembescherming gebruiken
•	 	uw	medewerker	beschermen	met	persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende 

kleding en/of handschoenen
•	 	een	eet- en drinkverbod instellen in de ruimte waar gewerkt wordt met radioactieve stoffen
Voor kunstmatige stralingsbronnen zijn deze maatregelen meestal uitgewerkt in de 
bijbehorende vergunning.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

U moet persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als andere maatregelen niet 
mogelijk	zijn	of	onvoldoende	beschermen.	Bijvoorbeeld	bij	het	maken	van	een	röntgenfoto	
of het werken met open radioactieve stoffen. Denk aan een loodschort, schildklierkraag, 
loodhandschoenen, wegwerpoverall, labjas, handschoenen, veiligheidsbril of adembe-
scherming.	Adembescherming	kan	variëren	van	een	simpel	mondkapje	tot	een	onafhanke-
lijke adembescherming met volgelaatsmasker.

Persoonlijk dosiscontrolemiddel

Alle werknemers die zijn ingedeeld als blootgestelde werknemers moeten een tld-badge 
hebben. Deze persoonlijke badge meet de stralingsdosis die iemand tijdens het werk ontvangt. 
Tld-badges	mogen	alleen	geleverd	worden	door	een	dosimetrische	dienst	die	door	de	overheid	
erkend is. De dosimetrische dienst bekijkt elke maand hoeveel straling de badge heeft gemeten 
en houdt u als werkgever hiervan op de hoogte. De dienst stuurt de dosisgegevens ook naar een 
centrale	databank,	het	Nationaal	Dosis	Registratie	en	InformatieSysteem	(NDRIS).	Hier	worden	
de gegevens minstens 30 jaar opgeslagen, omdat straling ook jaren later nog effect kan hebben 
op de gezondheid.

U vindt een lijst met erkende dosimetrische diensten op www.overheid.nl/overheidsinformatie 
(ga	naar	‘officiële	bekendmakingen’		en	gebruik	de	zoekterm	‘register	dosimetrische	diensten’).	



Ruimtes

De	inrichting	van	een	ruimte	is	afhankelijk	van	de	mogelijke	blootstelling	aan	straling	
binnen die ruimte. U moet een ruimte inrichten als bewaakte zone bij een mogelijke 
stralingsdosis tussen 1 en 6 mSv per jaar  en als gecontroleerde zone bij een mogelijke 
stralingsdosis	groter	dan	6	mSv	per	jaar.	Neem	afhankelijk	van	de	risico’s	de	volgende	
maatregelen in deze zones:
•	 	beperk	de	zone,	bijvoorbeeld	door	een	ruimte	af	te	sluiten	of	af	te	zetten	met	zwart	met	

geel gestreepte linten
•	 	plaats	waarschuwingsborden.	Die	moeten	aan	bepaalde	regels	voldoen,	onder	andere	

voor kleur, grootte en opschrift. Meer informatie vindt u in de Regeling waarschuwings-
signalering ioniserende straling op www. overheid.nl/wetten.

•	 	geef	schriftelijke	instructies	aan	mensen	die	in	de	zone	komen
•	 	meet	het	stralingsniveau
•	 controleer	mogelijke	besmetting,	bijvoorbeeld	met	een	hand-voetmonitor	bij	de	uitgang
•	 	voorkom	dat	een	stralingsbron	gestolen	kan	worden

Voor een gecontroleerde zone zijn de maatregelen strenger. Hier mogen alleen mensen 
komen die hiervoor zijn aangewezen, zoals de stralingsdeskundige. Houd een register bij 
van bezoekers of gebruik een cijferslot.

Bergplaats

Radioactieve bronnen die niet worden gebruikt, moeten worden opgeslagen in een 
geschikte afgesloten bergplaats. De bergplaats:
•	 	moet	afsluitbaar	zijn	en	alleen	toegankelijk	voor	daartoe	aangewezen	personen
•	 	moet	60	minuten	bestand	zijn	tegen	brand	(zowel	constructie	als	materiaal)
•	 	is	alleen	bestemd	voor	de	opslag	van	radioactieve	stoffen.	Sla	hier	dus	geen	voorraden	of	

verpakkingsmateriaal op.
•	 	moet	aan	de	buitenkant	zichtbaar	een	waarschuwingsbord	hebben	met	daarop	de	

bekende	driehoek	met	klaverbladsymbool	en	de	tekst	‘radioactieve	stoffen’
•	 	moet	een	register	hebben	met	de	volgende	informatie:	wat	in	de	bergplaats	is	opgesla-

gen, wanneer de aanwezige stralingsbronnen zijn opgeslagen, wanneer ze uit de 
bergplaats zijn verwijderd en waar ze toen naartoe zijn gegaan

Jaarlijkse controle  en onderhoud

Controleer elk jaar of de veiligheidsvoorzieningen van een stralingsbron nog goed zijn. 
Controleer ook de aanvullende veiligheidsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermings-
middelen en waarschuwingssignalering en pleeg het noodzakelijke onderhoud. Een handig 
uitgangspunt	voor	de	jaarlijkse	controle	is	de	risicoanalyse.	Ga	na	of	die	nog	actueel	is.	Als	u	
bijvoorbeeld	dierenarts	bent	en	in	de	loop	van	de	tijd	meer	röntgenfoto’s	bent	gaan	maken,	

dan moet u wellicht aanvullende maatrege-
len treffen. 
Als u ingekapselde bronnen heeft moet u 
jaarlijks laten controleren of de bron lekt of 
aan de buitenkant verontreinigd is met 
radioactiviteit. 

Röntgentoestellen 

•	 	gebruik	röntgentoestellen	alleen	in	
ruimtes die daarvoor geschikt zijn

•	 	controleer de stralingsdosis buiten de 
ruimte waar het toestel staat. Die dosis 
mag niet meer zijn dan 1 millisievert (mSv) 
per	jaar.	Onderbouw	in	de	risicoanalyse	
dat aan deze norm wordt voldaan.

•	 	voorkom	dat	onbevoegden	een	stralings-
bron kunnen aanzetten. Plaats bijvoor-
beeld een sleutelschakelaar op het 
bedieningspaneel of sluit de ruimte af.

•	  controleer de toestellen in een omkasting. 
Het dosistempo op 10 centimeter vanaf de 
buitenkant van de kast mag niet hoger 
zijn dan 1 microsievert (μSv) per uur. 

•	 	voorkom	dat	de	omkasting	tijdens	
gebruik van een toestel kan worden 
geopend

•	 	gebruik	beschermende	kleding,	zoals	een	
loodschort, schildklierkraag en 
loodhandschoenen

•	 	waarschuw	mensen	buiten	een	ruimte	dat	
er binnen met ioniserende straling wordt 
gewerkt. Gebruik bijvoorbeeld een rode 
lamp buiten de ruimte die brandt op het 
moment	dat	er	röntgenfoto’s	worden	
gemaakt.

Als	de	bovenstaande	‘bouwkundige’	
maatregelen onvoldoende bescherming 
bieden, tref dan ook organisatorische 
maatregelen. Bijvoorbeeld ruimtes 
voortdurend onder toezicht stellen of 
afsluiten voor onbevoegden.
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Ingekapselde bron 

Een ingekapselde bron bestaat uit radioactieve stoffen die zijn ingebed in, gehecht aan of 
omhuld door materiaal, zodat de radioactieve stoffen zich niet zo maar verspreiden. Een 
ingekapselde bron:
•	 	moet een broncertificaat hebben. Hierop staan de gegevens en kwaliteit van de bron. Dat is 

in ieder geval: nuclide; activiteit op moment van productie; gegevens over de capsule;  
classifi catie volgens ISO 2919, 1999; bronnummer. Het broncertificaat wordt door de 
lever ancier bij de bron geleverd. Als er geen broncertificaat is, moet u zelf de gegevens van  
de bron vastleggen. 

•	 voldoet	aan	ISO-2919;	1999
•	 mag	alleen	worden	toegepast	onder	omstandigheden	waarvoor	de	bron	is	ontworpen	
•	 mag	geen	radioactiviteit	lekken
•	 mag	aan	de	buitenkant	niet	besmet	zijn	met	radioactiviteit
•	 	moet	ten	minste	één	keer	per	jaar	visueel	en	op	besmetting	gecontroleerd	worden.	De	

controle op besmetting hoeft niet bij bronnen met geringe activiteit en bij gasvormige 
bronnen. Zie hiervoor de voorschriften in uw vergunning.

•	 	voor	hoogactieve	bronnen(HASS-bronnen)	gelden	aanvullende	verplichtingen,	die	vindt	
u in het Besluit stralingsbescherming

Open radioactieve stoffen

Open radioactieve stoffen (dus niet-ingekapseld) worden in principe alleen gebruikt in 
laboratoria van grote instellingen of bedrijven. De extra voorschriften hiervoor staan in de 
bijbehorende vergunning.

Radioactief afval 

Wilt u niet langer gebruikmaken van een radioactieve bron of voldoet de bron niet meer aan 
de eisen? Sla de bron op in de bergplaats in afwachting van afvoer naar de leverancier of een 
ander bedrijf met een vergunning om de betreffende bron te kunnen ontvangen. Kan dat 
niet, dan moet u de bron beschouwen als radioactief afval. Laat de bron afvoeren door de 
Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp. U mag radioactief afval 
maximaal twee jaar in uw bedrijf bewaren.

Meer informatie

>  www.overheid.nl/wetten: hier vindt u de complete tekst van de Kernenergiewet, het 
Besluit stralingsbescherming en de Regeling waarschuwingssignalering

>  www.szw.nl:	onder	de	titel	‘stoffen,	straling	en	besmetting’	vindt	u	alle	maatregelen	op	
een rij. In deze brochure staan alleen de belangrijkste maatregelen.

>  www.covra.nl: de site van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA)
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Hoe verloopt een inspectie?

De Arbeidsinspectie voert inspecties uit ter bescherming van werknemers. De inspecteur 
richt zich dus op hun stralingsveiligheid. Dat doet hij op basis van alle maatregelen die in 
deze brochure staan. Die komen uit de Kernenergiewet en uit het Besluit stralingsbescher-
ming. Daarnaast controleert de inspecteur of u zich houdt aan de regels die in uw 
vergunning(en) staan. Die regels zijn specifiek voor uw situatie en bedrijf. 

Aan het begin van de inspectie vraagt de inspecteur naar de stralingsdeskundige, omdat dit 
de meest geschikte persoon is om vragen over straling te beantwoorden. Verder zal de 
inspecteur vragen of een lid van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging 
bij	de	inspectie	aanwezig	wil	zijn.	De	inspecteur	wil	het	beheersysteem	en	het	laatste	
radiologische jaarverslag inzien. En hij loopt langs alle plekken waar ioniserende straling 
wordt gebruikt. 

Bij de inspectie bekijkt de inspecteur of:
•	 er	een	vergunning	is	verleend	voor	of	melding	is	gedaan	van	de	betreffende	toepassing
•	 	er	een	risicoanalyse	is.	Hij	bespreekt	de	inhoud	hiervan	aan	de	hand	van	de	situatie	in	uw	

bedrijf.
•	 	voorlichting	en	onderricht	is	gegeven	aan	de	betrokken	werknemers.	Om	dit	na	te	gaan	

kan de inspecteur vragen stellen aan werknemers.
•	 voldoende	toezicht	wordt	gehouden	op	de	werkzaamheden
•	 	een	schriftelijke	werkinstructie	is	opgesteld	en	de	betrokken	werknemers	deze	ook	

hebben gekregen en begrepen
•	 op	de	werkplek	de	wettelijke	regels	worden	nageleefd	
•	 de	verplichte	periodieke	controles	en	het	onderhoud	tijdig	zijn	uitgevoerd
•	 alle	verplichte	documentatie	op	orde	is	en	is	bijgehouden

Na afloop bespreekt de inspecteur zijn bevindingen meestal met de ondernemer of anders 
met zijn vertegenwoordiger. Een inspectie wordt altijd afgesloten met een brief, ook als er 
geen overtredingen zijn. Als er wel overtredingen zijn geconstateerd, maakt de inspecteur 
afspraken over de te nemen maatregelen.

U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen

De Arbeidsinspectie hanteert een werkwijze die uitgaat van ‘hard waar het moet, zacht waar 
het	kan’.	In	de	praktijk	werkt	dat	als	volgt.	Een	inspecteur	kijkt	bij	een	overtreding	naar	het	
gevaar en naar de complete situatie in uw bedrijf. Als de inspecteur een overtreding 
constateert, dan bevestigt hij dat aan u met een stimuleringsbrief of waarschuwingsbrief. 
Hierin geeft hij duidelijk aan wat u moet doen om de overtreding op te heffen en binnen 
welke termijn u dat moet doen. Eventuele medezeggenschapsorganen krijgen een kopie 
van de brief.

Deel 3
De Arbeidsinspectie 
bij u op bezoek 
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Bij een stimuleringsbrief vertrouwt de inspecteur erop dat u de overtreding opheft en komt hij 
niet controleren na de afgesproken termijn. Bij een waarschuwingsbrief komt de inspecteur wél 
controleren of de overtredingen zijn opgeheven. Als bij controle na een waarschuwing blijkt dat 
de overtreding niet is opgeheven, dan maakt de inspecteur alsnog een proces-verbaal op.

Bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen maakt de inspecteur direct proces-verbaal op. 
Als medewerkers een groot gevaar lopen vanwege het werken met de stralingsbronnen, zal 
de inspecteur het werk (gedeeltelijk) stilleggen totdat de overtreding is opgeheven.

In uitzonderlijke situaties kunnen ook werknemers een proces-verbaal krijgen als zij zich 
bewust niet houden aan de veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld als zij geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen, de beveiliging van een machine uitschakelen of zich niet 
houden aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Incidenten en klachten melden

Ondanks alle maatregelen kunnen er toch gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld door 
een technisch gebrek of door een fout van een werknemer. Ieder incident met een stralings-
bron moet u melden bij de Arbeidsinspectie. Een van onze stralingsspecialisten neemt dan 
contact op met uw deskundige om te bepalen of nader onderzoek nodig is en hoe het 
incident in de toekomst voorkomen kan worden. 

Soms ontvangt de Arbeidsinspectie klachten over de stralingsveiligheid binnen een bedrijf 
of organisatie. Indien mogelijk zal de inspecteur de klacht met de klager bespreken en 
afspraken maken over de aanpak. Als daar aanleiding voor is, zal de klacht worden onder-
zocht. Incidenten en klachten kunt u melden via 0800 - 270 00 00.

De Arbeidsinspectie en andere inspectiediensten

Er zijn verschillende inspectiediensten die toezicht houden op de naleving van de Kernenergiewet. 
Elke dienst heeft zijn eigen taken en aandachtspunten. U kunt te maken krijgen met de volgende 
inspectiediensten:
•	 de	Arbeidsinspectie:	houdt	toezicht	op	de	stralingsbescherming	van	medewerkers
•	 de	VROM-inspectie:	houdt	toezicht	op	de	stralingsbescherming	van	bevolking	en	milieu
•	 de	inspectie	Verkeer	en	Waterstaat:	houdt	toezicht	op	het	vervoer	van	radioactieve	stoffen
•	 de	inspectie	Gezondheidzorg:	houdt	toezicht	op	de	stralingsbescherming	van	patiënten

Welke inspecteurs bij u langskomen, is afhankelijk van de stralingsbronnen die u in huis heeft. Om 
de inspectielast voor u te beperken, werken de diensten zoveel mogelijk samen. Als onze inspecteur 
overtredingen	constateert	die	te	maken	hebben	met	milieu,	bevolking,	patiënten	of	transport,	dan	
waarschuwt	hij	de	betreffende	dienst(en).
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Meer informatie 

Stralingsdeskundigen

>  De Nederlandse Vereniging voor 
Stralingshygiëne	(NVS)	is	de	belangenver-
eniging voor stralingsdeskundigen. De 
vereniging organiseert bijeenkomsten 
voor stralingsdeskundigen en geeft een 
tijdschrift uit over de ontwikkelingen in 
de stralingswereld. Informatie kunt u 
vinden op www.nvs-straling.nl. 

>  Heeft u hulp nodig van een ervaren 
stralingsdeskundige? Op de website van 
het Agentschap NL staat een lijst met 
namen en adressen van adviseurs op het 
gebied van straling: www.agentschapnl.
nl/stralingsbescherming. 

Wetgeving 

>  In deze brochure staan alleen de 
belangrijkste maatregelen uit de Kern  - 
energiewet en het Besluit stralings-
bescherming.  
Op www.overheid.nl/wetten vindt u de 
complete wet- en regelgeving die op uw 
bedrijf van toepassing is.

De Arbowet

>  Op het werk in uw bedrijf is ook de 
Arbeidsomstandighedenwet van 
toepassing. Op www.szw.nl vindt u 
diverse brochures met daarin verplich-
tingen uit de Arbowet.

Colofon
Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2010.

Disclaimer
In deze brochure staan de belangrijkste maatregelen die u moet treffen als uw bedrijf werkt 
met	een	of	meer	radioactieve	bronnen	en/of	röntgentoestellen.	U	kunt	lezen	hoe	de	Arbeids	- 
inspectie inspecteert op de getroffen maatregelen. De regels waar het in deze brochure  
over gaat, zijn bestaande regels. U moet ook voldoen aan de aanvullende verplichtingen die 
in uw vergunning(en) staan. Meer informatie vindt u op www.arbeidsinspectie.nl en  
www.arbonieuwestijl.nl. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet 
verantwoordelijk voor informatie op websites van derden waarnaar in deze brochure wordt 
verwezen. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie
U kunt deze brochure in digitale vorm vinden op www.arbeidsinspectie.nl. Alle Arbowet- en 
regelgeving vindt u op www.overheid.nl. Extra exemplaren van deze brochure zijn aan te 
vragen via www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties.

Met dank aan alle meewerkende bedrijven en organisaties.


