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MOGELIJKE AANTASTING VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID 
IN VERBAND MET BLOOTSTELLING AAN IONISERENDE STRALING 

W. Ottcn en C.A.J. Vlek 

Instituut voor Sociale en Organisatiepsychologie 
Rijksuniversiteit Groningen 

SAMENVATTING 

Door de projectgroep Beleidsnotitie Normstelling Stralingshygiëne (VROM, SoZaWc) werden de 
volgende vraagpunten geformuleerd: 
- Tracht het begrip 'aantasting van de geestelijke gezondheid' te concretiseren. 
- Tracht de relatie aan te geven met ioniserende straling ('dosis-effect relatie'). 
- Gebruik daarbij b.v. onderzoek naar geluidshinder. 
- Geef een indicatie over de mogelijkheid van een afzonderlijke "risicolimiet". 
- Geef een indicatie hoe aantasting van de geestelijke gezondheid en perceptie in afwegingsmecha

nismen zou kunnen worden meegenomen. 

Het rapport hieromtrent is de vrucht van 40 mensdagen arbeid, besteed aan probleemverkenning, 
conceptuele analyse, literatuuronderzoek e'n gesprekken met betrokkenen bij ioniserende stralings
bronnen. Alleen voorlopige conclusies en suggesties worden gepresenteerd, die een solide basis 
kunnen vormen voor verder onderzoek en beleidsvorming. 

In het licht van diverse proposities en suggesties wordt de volgende begripsomschrijving van 
'psychische gezondheid' gegeven: 

"Het psychisch gezonde individu b in staat om: 
(a) zijn/haar cognitieve functies en capaciteiten naar vermogen uit te oefenen; 
(b) psychische spanningen adequaat te verwerken; 
(c) zichzelf te ontplooien overeenkomstig aard en capaciteiten; 
(d) levensdoelen effectief en naar tevredenheid na te streven; en 
(e) langdurige en bevredigende interpersoonlijke relaties te onderhouden." 

De meetbaarheid van psychische gezondheid wordt beschouwd op drie niveaus: het psychofysiologi-
sche, het gedrags- en het cognitieve niveau. Mogelijke effecten van ioniserende straling op de 
psychische gezondheid worden onderscheiden in directe en indirecte, door 'perceptie' gemedieerde, 
effecten. 

Directe effecten van straling betreffen vooral onderdeel a uit de begripsomschrijving. Daarbij gaat 
het om aandachtsconcentratie, zintuiglijke gevoeligheid, leren, onthouden, probleemoplossen, 
beslissen, response-preparatie en dergelijke. Voor een mogelijke aantasting van deze psychische 
basisfuncties zijn alleen de aard en de intensiteit van de ioniserende straling relevant. 
Gegevens over directe effecten van ioniserende straling zijn voornamelijk afkomstig van experi
menten met dieren (vnl. ratten). Gevonden is o.m. dat (relatief hoge doses) straling leerprestaties 
doet afnemen, dat het een smaakaversie kan bewerkstelligen, dat aan opium verslaafde dieren na 
bestraling minder ontwenningsverschijnselen vertonen, en dat bestraalde muizen tekenen van 
pijnongevoeügheid (analgesie) manifesteren. Bij slachtoffers van 'Hiroshima' en 'Nagasaki' is 
geconcludeerd dat per Gy door de moeder geabsorbeerde stralingsdosis een afname van circa 11 
I.Q.-punten optreedt bij het kind. 

De mogelijke indirecte effecten op de psychische gezondheid worden gemedieerd door iemands 
'perceptie' van de ioniserende straling(s-bron). 'Perceptie' is een algemene term waarmee een 
proces van beseffen, betekenis geven en beoordelen wordt aangeduid. Behalve de aard en de 
intensiteit van de straling (zelf niet onmiddellijk waarneembaar) zijn hier het type stralingsbron en 
de context waarin deze wordt gebruikt van doorslaggevend belang. De indirecte effecten betreffen 
vooral de onderdelen b t/m e uit de begripsomschrijving van psychische gezondheid. Al naar gelang 
hun ernst worden de indirecte effecten gecategoriseerd als dagelijkse zorgen, levensproblemen of 
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psychische stoornissen, 

Over het verband tussen straling en 'perceptie' is in onderzoek over waargenomen risico o.a. 
gevonden dat het gebruik van kernenergie schadelijker, meer beangstigend, minder bekend, minder 
beheersbaar en minder vrijwillig wordt geacht dan het gebruik van röntgendiagnostick. In attitude-
onderzoek zijn vooral de beoordelingsverschillen tussen voor- en tegenstanders van kernenergie 
duidelijk geworden; zij denken gunstig resp, ongunstig over economische voor- en nadelen, gevol
gen voor veiligheid en milieu, sociaal-politieke gevolgen en psychologische gevolgen zoals angst en 
stress. De ongevallen met de kerncentrales bij Harrisburg (1979) en Tsjernobyl (1986) hebben veel 
mensen meer bewust gemaakt van de risico's van kernenergie en radioactief afval. Over effecten 
op 'perceptie' van andere stralingsbronncn, i.h.b. die in de medische sector, is geen materiaal 
gevonden; er lijkt (nog) nauwelijks onderzoek over te zijn of worden gedaan. 

Over het verband tussen 'perceptie' en psychische gezondheid is o.m. het volgende gevonden. Kort 
na het ongeluk met de kernenergiecentrale bij Harrisburg (TM1) in 1979 bleken omwonenden meer 
last te hebben van slapeloosheid, overeten, moeilijk kunnen nadenken, hoofd- en buikpijn, angst en 
depressiviteit. De klachten waren geringer bij mensen die verder van TMI af woonden. Ook is 
geconstateerd dat omwonenden' van TMI een jaar na het ongeval meer onder stress leefden dan 
vergelijkbare mensen rond onbeschadigde of andere typen electriciteitscentralcs. Het TMI-personeel 
zelf gaf te kennen door het ongeval meer last te hebben gekregen van angst, onzekerheid, ver
warring en demoralisatie. In een aantal artikelen werd beschreven dat de overtrekkende "radioac
tieve wolk" ten gevolge van het ongeval in de kernenergiecentrale bij Tsjernobyl in West-Duitsland 
op ruime schaal gevoelens van hulpeloosheid, angst en depressie veroorzaakte. Zelfs werd gespro
ken van 'bestaansangst' in verband met het verdwijnen van zekerheden omtrent de veiligheid van 
de bodem, het water en de lucht waarvan het leven afhankelijk is. 

Psychische stoornissen ten gevolge van blootstelling aan ioniserende straling worden alleen gerap
porteerd i.v.m. het op relatief korte afstand aanwezig zijn geweest bij bovengrondse kernproeven. 
Betrokkenen ontwikkelden op lange termijn (ca. 20 jaar) een 'radiation response syndrome' dat 
uiteindelijk leidde tot obsessies i.v.m. straling en de eigen gezondheid, tot sociale geïsoleerdheid en 
tot verlies van persoonlijke identiteit. Een dergelijk stralingsresponse-syndroom is ook aangetroffen 
bij overlevenden van 'Hiroshima' en 'Nagasaki', bij patiënten die stralingstherapie ondergingen en 
bij omwonenden van de verongelukte kerncentrale van TMI. Vanuit de de Sovjet-Unie wordt 
gemeld dat vormen van 'stralingsfobie' (zijn) op(ge)treden na 'Tsjernobyl'. 

Verkennende gesprekken zijn gevoerd met mensen die betrokken zijn bij het gebruik van stralings
bronnen in de medische-, onderzoeks- en energiesector. De voorlopige indruk is ontstaan dat er bij 
personeel niet of nauwelijks sprake is van bezorgdheid, stress of angst, laat staan van psychische 
stoornissen l.g.v. ioniserende straling. Voor wie met of in de buurt van een stralingsbron werken 
wordt de afwezigheid van bezorgdheid verklaard uit hun deskundigheid en ervaring en de (uit
voerige) veiligheidsmaatregelen rondom het gebruik van een ioniserende stralingsbron. 

Bij personen die meer afstandelijk en/of passief bij een stralingsbron betrokken zijn (b.v. patiën
ten, omwonenden van een kernenergiecentrale) lijkt de mate van bezorgdheid sterk mede beïnvloed 
te worden door economische, politieke en levensbeschouwelijke factoren. Echter ook bij deze 
groepen leek in eerste instantie weinig bezorgdheid aanwezig te zijn, daar men vertrouwen had in 
de veiligheidsmaatregelen, (goede) voorlichting had ontvangen of de voordelen van hel toepassen 
van de ioniserende straling(sbron) inzag. Personeelsleden van een kernenergiecentrale en van een 
opslagplaats voor radioactief afval worden volgens woordvoerders belast door een negatieve slig-
matisalie vanwege een voor hun bedrijf ongunstige publieke opinie. 

In hoofdstuk 6 van hel rapport worden de acceptatiegrondslagen 'rechtvaardiging', ALARA en 
dosislimilering besliskundig doorgelichl. Geconcludeerd wordl dat deze principes ook het best in 
deze volgorde kunnen worden toegepast, om te voorkomen dal essentiële overwegingen omtrent een 
stralingstoepassing buiten spel worden gezet. 

Directe effecten van ioniserende straling op cognitieve basisfuncties kunnen in principe m.b.v. 
dosislimilering worden beperkt, wanneer de betreffende dosis-effect relaties bekend zijn. 'Rechi-
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vaardiging' en ALARA kunnen worden benut ten einde directe effecten op hun aanvaardbaarheid te 
beoordelen, 
Voor het beperken of toelaten van indirecte psychische schade (m.b.t. stress, ontplooiing, levens
doelen en relaties) lijkt noch dosislimitering noch 'rechtvaardiging' of ALARA een voldoende 
houvast te bieden, Dit houdt verband met het fluïde karakter van de indirecte oorzaak-gevolg 
keten waarin 'perceptie' een veelzijdig mcdicrcndc rol speelt. 

Uitgaande van deze drie acceptatieprincipes en mede op grond van psychologisch onderzoek over 
risicobeoordeling zijn zeven vuistregels op te stellen, met behulp waarvan de aanvaardbaarheid 
van een stralingstoepassing, met het oog op mogelijke schade aan de (psychische) gezondheid, kan 
worden bevorderd; 
1. Bij blootstelling aan risico's van (een) straling(sbron) moet het persoonlijke belang of voordeel 

duidelijk zijn. 
2. Tracht, zonder verlies van (voldoende) voordeligheid, de mogelijke negatieve effecten van 

de straling(sbron) te minimaliseren. 
3. Stel maximum acceptatiegrenzen aan de omvang of intensiteit van mogelijke schadelijke effec

ten. 
4. Keuzevrijheid in de blootstelling aan risico's is van cruciaal belang. 
5. Maximaliseer de waargenomen 'beheersbaarheid' van de toepassing. 
6. Maak de toepassing en de mogelijke - positieve zowel als negatieve - effecten er van begrij

pelijk en doorzichtig. 
7. Vermijd incidenten, mooipraterij en onnodig gesus. 

Tot slot wordt gewezen op het bestaan van zeer uiteenlopende en soms vergaand onjuiste ideeën 
over stralingsbronnen, hun voordelen en hun mogelijke negatieve gevolgen. Toepassings- en 
'slachtoffer'-specifieke voorlichting lijkt dan ook van belang. Een te grote zelfverzekerdheid van 
stralingsexperts kan hierbij verkeerd uitpakken. 

Ter afsluiting van het rapport wordt beknopt aangegeven vanuit welke vraagstellingen en op welke 
wijze nader onderzoek over de relatie straling(sbron) --> psychische gezondheid zou kunnen 
worden aangepakt, Ter bestudering van de directe effecten van straling op cognitieve functies en 
capaciteiten worden genoemd: (1) dieronderzoek, (2) epidemiologisch onderzoek, en (3) interview-
c.q. anamnestisch onderzoek bij mensen van wie nauwkeurig bekend is wanneer en hoe lang zij 
(relatief kort tevoren) aan welk type en dosis straling zijn blootgesteld geweest. 

Voor wat betreft de indirecte effecten wordt van belang geacht: (a) dat een breder spectrum van 
ioniserende stralingsbronnen dan uitsluitend kernenergiecentrales en radioactief afval in onderzoek 
wordt betrokken, (b) dat het oorzakelijk verband tussen 'perceptie' van de straling(sbron) en 
psychische gezondheid zorgvuldiger onder de loep wordt genomen, en (c) dat - gegeven de om
schrijving van psychische gezondheid - niet alleen verschijnselen van angst en stress worden 
beschouwd, maar ook aspecten van persoonlijke ontplooiing, het nastreven van levensdoelen 
(waaronder 'natuurbeleving') en de kwaliteit van interpersoonlijke relaties. 

Groningen, december 1988 



TEN GELEIDE, 

Ioniserende straling en stralingsbronnen zijn vertrouwde onderwerpen van soms verhitte debat
ten, Voer een duel heeft dit te maken met de gebleken unieke gevaarlijkheid van radioaelieve 
bronnen, Voor een ander deel houdt het verband met de zintuiglijke onwaarneembaarheid van 
radioactiviteit, Gefundeerde angst en terechte behoedzaamheid kunnen daardoor vermengd raken 
met wantrouwen, mispercepties en mythische overdrijving. In Nederland heeft dit bij herhaling 
geleid tot scherpe polarisatie tussen groeperingen die konden rekenen op eikaars vergaande 
onbegrip voor het andere gezichtspunt. 

Is do 'angst voor straling' een reëel gegeven dat mensen psychisch belast? Of is radioac
tiviteit een 'uitdaging' die alert onder ogen moet worden gezien? Kan de confrontatie met 
ioniserende straling een belemmering vormen voor de persoonlijke ontplooiing of voor de 
kwaliteit van interpersoonlijke relaties? Kan bij absorptie van een beperkte stralingsdosis de 
intelligentie of het leervermogen worden aangetast? 

Dit rapport tracht op zulke vragen een gemotiveerd antwoord te geven, Het is in betrek
kelijk korte tijd samengesteld op verzoek van de Projectgroep Beleidsnotitie Normstelling 
Stralingshygiëne van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Beoogd wordt vooral om een helder licht te werpen 
op de definiëring, de meetbaarheid en de beoordeling van 'aanvaardbaarheid' van mogelijke 
psychische schade ten gevolge van confrontatie met een ioniserende stralingsbron. 

Betrouwbare onderzoeksgegevens over dit onderwerp zijn schaars en leveren een onvolledig 
beeld op, Onszelf heeft hel aan tijd en middelen ontbroken om binnen dit project een solide 
gegevensbasis te ontwikkelen, Daarom is tevens een beperkt aantal oriënterende gesprekken 
gevoerd met personen die op enigerlei (veelal actieve) wijze belrokken zijn bij het gebruik van 
een ioniserende stralingsbron, Voor het informatieve beeld dat deze gesprekken nebben op
geleverd (zie hoofdstuk 5) zijn wij veel dank verschuldigd aan dhr. B, Kanon, mevr, W. Lem-
stra-Wierenga, dhr. drs. P. Burgman, dhr, drs. G. Stege, dhr, P.K, Wiersema, mevr. H.J. Huigen-
Antonissen, dhr. dr. L.V. Arnold, dhr. M. Kuikman, dhr. dr. H. Beekhuis, dhr. prof. dr. J, 
Vermey (allen werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen), aan dhr, ing. G.J. Hinderink (werk
zaam bij de kernenergiecentrale te Borssele), aan dhr. dr. H.D.K, Codée (werkzaam bij de 
COVRA te Petten), aan dhr, J, Peene (arts, en inwoner van Borssele), en aan mevr. G.A.C 
Aarnoutse (arts, en inwoonster van Nieuwdorp). Aan deze informanten is een concept-weergave 
van het gesprek ter fiattering voorgelegd. Nochtans stellen ondergetekenden zich verantwoor
delijk voor eventuele fouten of omissies in de betreffende paragrafen van hoofdstuk 5. 

Gedurende dit project hebben wij het genoegen gehad met enige regelmaat van gedachten 
te kunnen wisselen met dhr, drs. L. van Vliet (SoZaWe), mevr. drs. M. Philippens (VROM), en 
dhr, dr, R, van Heijningen (DHV), wier adviezen en suggesties door ons zeer op prijs werden 
gesteld. Ook willen wij dank zeggen aan mevr. drs. K. Nienhuys (Interfacultaire Vakgroep 
Energie en Milieukunde te Groningen), dhr. prof. dr. J.J. Broerse (Radiobiologisch Instituut 
TNO) en dhr. dr. W.F. Passchier (Gezondheidsraad), die ons eveneens met informatie en goede 
raad hebben bijgestaan. 

Groningen, 6 januari 1989 

W. Otten C.A.J. Vlek 
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MOGELIJKE AANTASTING VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID 
IN VERBAND MET BLOOTSTELLING AAN IONISERENDE STRALING 

W. Otten en C.A.J. Vlek 

Instituut voor Sociale en Organisatiepsychologie 
Rijksuniversiteit Groningen * 

SAMENVATTING 

In het kader van het project Beleidsnotitie Normstelling Stralingshygiëne (Ministeries van 
VROM en SoZaWe; Den Haag, 1988) is door het Instituut voor Sociale en Organisatiepsychologie 
van de Rijksuniversiteit Groningen een 'stale-of-lhe-arl'-rapport opgesteld over mogelijke 
schade aan de geestelijke gezondheid in verband met blootstelling aan (een) ioniserende stra-
ling(sbron). Dit rapport is de vrucht van 40 mensdagen arbeid, besteed aan probleemverkenning, 
conceptuele analyse, literatuuronderzoek en gesprekken met mensen die zijn betrokken bij het 
gebruik van ioniserende stralingsbronnen, 

Het onderwerp 'psychische schade i.v.m. ioniserende straling(sbronnen)' is wetenschappelijk 
gezien dusdanig nieuw en complex dat hier slechts voorlopige conclusies en suggesties worden 
gepresenteerd over de definiëring, meetbaarheid en 'aanvaardbaarheid' van de betreffende ver
schijnselen. Naar de mening van de auteurs wordt hiermee echter een solide basis verschaft 
voor verder onderzoek en beleidsvorming gericht op de beschrijving en beoordeling, en op de 
preventie of reductie van psychische schade i.v.m. blootstelling aan ioniserende straling. 

Door de BNS-projectgrocp werden de volgende vraagpunten geformuleerd: 
- Tracht het begrip 'aantasting van de geestelijke gezondheid' te concretiseren. 
- Tracht de relatie aan te geven met ioniserende straling ("dosis-effect relatie"). 
- Gebruik daarbij bijv. onderzoek naar geluidshinder. 
- Geef een indicatie over de mogelijkheid van een afzonderlijke "risicolimiet". 
- Geef een indicatie hoe aantasting van de geestelijke gezondheid en perceptie in afwegingsme

chanismen zou kunnen worden meegenomen. 

OMSCHRIJVING VAN PSYCHISCHE GEZONDHEID 

Allereerst komt de definiëring van psychische gezondheid aan de orde. In het licht van diverse 
proposities en suggesties wordt de volgende begripsomschrijving gegeven: 

"Het psychisch gezonde individu is in staat om: 
(a) zijn/haar Cognitieve functies en capaciteiten naar vermogen uit te oefenen; 
(b) psychische spanningen adequaat te verwerken; 
(c) zichzelf te ontplooien overeenkomstig aard en capaciteiten; 
(d) levensdoelen effectief en naar tevredenheid na te streven; en 
(e) langdurige en bevredigende interpersoonlijke relaties te onderhouden." 

Mogelijke effecten van ioniserende straling (of van wat dan ook) op de psychische gezondheid 
worden onderscheiden in directe en indirecte, door 'perceptie' gemedieerde, effecten; zie de 
Figuur op de volgende bladzijde. 

MEETBAARHEID PSYCHISCHE GEZONDHEID 

De meetbaarheid van psychische gezondheid wordt beschouwd op drie niveaus: het psychofysio-
logische, het gedrags- en het cognitieve niveau. Voorbeelden van meetmethoden zijn: electrofy-
siologische analyses van hartslag- en hersenactiviteit, hormoonbepalingen, aandachts- en geheu-
genproeven, gedragsobservaties, en systematische zelfrapportage aan de hand van vragenlijsten 
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omtrent de kwaliteit van de psychische gezondheid, Een afzonderlijke paragraaf is gewijd aan 
de validiteit en de betrouwbaarheid van psychologische metingen. Gewezen wordt op het belang 
van hel onder controle houden van variabelen die de psychische gezondheid mede kunnen 
beïnvloeden, 

Hguur: De directe en IqtHrecta affecten van (een) stralingUbron) op de psychiacha gazondhaid, 
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DIRECTE EFFECTEN: STRALING --> COGNITIEVE BASISFUNCTIES 

Directe effecten betreffen vooral onderdeel a uit de begripsomschrijving: het kunnen uitoefenen 
van cognitieve functies en capaciteiten. Daarbij gaat het om aandachtsconcentratie, zintuiglijke 
gevoeligheid, leren, onthouden, probleemoplossen, beslissen, response-preparatie en dergelijke. 
Voor een mogelijke aantasting van deze psychische basisfuncties zijn alleen de aard en de 
intensiteit van de ioniserende straling relevant. 

Gegevens over directe effecten van ioniserende straling zijn voornamelijk afkomstig van ex
perimenten met dieren (vnl. ratten), waarin hoge stralbgsdoses werden gebruikt. Gevonden is 
o.m. dat straling leerprestaties doet afnemen (500 é 600 rad neutronenstraling), dat het een 
smaakaversie kan bewerkstelligen (20-40 en 100-300 rad gammastraling), dat aan opium verslaaf
de dieren na bestraling minder ontwenningsverschijnselen vertonen, en dat bestraalde muizen 
tekenen van pijnongevoeligheid (analgesie) manifesteren (2,5 en 15,0 Gy straling). Op basis van 
recent onderzoek bij slachtoffers van de atoombommen op Japanse steden in 1945 is geconclu
deerd dat per Gy door de moeder geabsorbeerde stralingsdosis een afname van circa 11 I.Q.-
punten (circa 10% van de gemiddelde intelligentie) optreedt bij het kind. 

Later in het rapport worden enkele suggesties gedaan over wetenschappelijk onderzoek waarmee 
de directe effecten van ioniserende straling op cognitieve functies en capaciteiten van mensen 
op meer systematische en relevante wijze in kaart zouden kunnen worden gebracht. 

INDIRECTEEFFECTEN:STRALING(SBRON)-> 'PERCEPTIE'- > PSYCHISCHEGEZONDHEID 

De mogelijke indirecte effecten op de psychische gezondheid worden gemedieerd door iemands 
'perceptie' van de ioniserende straling(sbron). Behalve de aard en de intensiteit van de straling 
(zelf niet onmiddellijk waarneembaar) zijn hier het type stralingsbron en de context waarin 
deze wordt gebruikt van doorslaggevend belang. De indirecte effecten betreffen vooral de 
onderdelen b t/m e uil de begripsomschrijving van psychische gezondheid. Al naar gelang hun 
ernst worden de indirecte effecten ingedeeld naar dagelijkse zorgen, levensproblemen of psychi
sche stoornissen. 
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'Perceptie1' is een algemene term waarmee een proces van beseffen, betekenis geven en beoor
delen wordt aangeduid. De straling of «trillingsbron binnen zijn fysische context, ills stimulus, 
kan daarbij rcöel zijn of imaginair, en toekomstig of historisch, 'Perceptie', zoals hier bedoeld, 
gaat veel verder dan zintuiglijke waarneming, en zij kan op verschillende wijzen worden 
gemodelleerd. In het algemeen wordt 'perceptie' mede beïnvloed door persoonskenmerken en 
sociale factoren. 

In dit rapport wordt de 'perceptie' van ioniserende straling(sbronnen) beschouwd vanuit drie 
verschillende perspectieven: onderzoek over het omgaan met stress, onderzoek over waargeno
men risico, en attitude-onderzoek, Binnen elk van deze onderzoekslijnen wordt gewerkt met 
specifieke begrippen (resp., b.v., beoordelingsproces en 'coping', cognitieve risicodimensics, en 
veronderstellingen en evaluaties m.b.t. attitude-objecten) en met specifieke methoden voor 
gegevensverzameling en -analyse. 'Pcrccptio'-onderzoek is in het algemeen gericht op het 
cognitieve niveau van meetvariabelcn. Het onderzoek naar de effecten van geluidshinder op de 
(psychische) gezondheid is verricht volgens de onderzoekslijn 'hel omgaan met stress'. 

Beschrijving van de indirecte causale relatie tussen straling(sbron) en psychische gezondheid 
vergt gegevens omtrent het effect van straling(sbron) op 'perceptie' en omtrent het effect van 
'perceptie' op psychische gezondheid. Onderzoek hierover ware bij voorkeur in één samenhang: 
straling(sbron) --> 'perceptie' --> psychische gezondheid, uit te voeren. Literatuuronderzoek 
brengt aan het licht dat tot nog toe hoofdzakelijk de relatie tussen straling(sbron) en 'percep
tie' is onderzocht. Over de effecten van 'perceptie' (beoordelingsproces, waargenomen risico, at
titude) op psychische gezondheid is tot dusver weinig gevonden. 

Over het verband tussen straling en 'perceptie' is in het onderzoek over waargenomen risico 
o.a. gevonden dat het gebruik van kernenergie schadelijker, meer beangstigend, minder bekend, 
minder beheersbaar en minder vrijwillig wordt geacht dan het gebruik van röntgendiagnostick. 
In attitude-onderzoek zijn vooral de beoordelingsverschillen tussen voor- en tegenstanders van 
kernenergie duidelijk geworden; zij denken gunstig resp. ongunstig over economische voor- en 
nadelen, gevolgen voor veiligheid en milieu, sociaal-politieke gevolgen en psychologische gevol
gen zoals angst en stress, Duidelijk is ook dat de ongevallen in de kernenergiecentrales bij 
Harrisburg (1979) en Tsjernobyl (1986) veel mensen meer bewust hebben gemaakt van de risico's 
van kernenergie. In Nederland lijkt de publieke opinie ten aanzien van kernenergie door 'Tsjer
nobyl' aanmerkelijk (stabiel) ongunstiger te zijn geworden. 

Vooral in Nederland, de Duitse Bondsrepubliek en de Verenigde Staten is de afgelopen jaren 
gebleken dat grote delen van de bevolking zeer gevoelig zijn voor de wijze waarop wordt 
omgegaan met radioactief afval en voor de situering van permanente of tijdelijke opbergplaatsen 
daarvoor. Over effecten op 'perceptie' van andere strallngsbronnen, i.h.b. die in de medische 
sector, is geen materiaal gevonden; er lijkt (nog) nauwelijks onderzoek over te zijn of worden 
gedaan. 

Over het verband tussen 'perceptie' en psychische gezondheid is onderzoek in algemene zin 
gedaan dat zich minder goed laat plaatsen binnen de 'perceptie'-lijnen van stress-, risico- en 
attitude-onderzoek. Kort na het ongeluk met de kernenergiecentrale bij Harrisburg (TMI) in 
1979 bleken omwonenden - en vooral vrouwen met jonge kinderen - meer last te hebben van 
slapeloosheid, overeten, moeilijk kunnen nadenken, hoofd- en buikpijn, angst en depressiviteit. 
De klachten waren geringer bij mensen die verder van TMI af woonden. Ook is in termen van 
psychofyxiologische, gedrags- en cognitieve metingen geconstateerd dat omwonenden van TMI 
een jaar na het ongeval meer onder stress leefden dan vergelijkbare mensen rond onbeschadigde 
of andere typen electriciteitscentrales. Naarmate men een sterker gevoel van persoonlijke 
controle en sociale ondersteuning had bleken de stress-effecten minder te zijn. Het TM1-
personeel zelf gaf te kennen door het ongeval meer last te hebben gekregen van angst, on
zekerheid, verwarring en demoralisatie. 

In een aantal artikelen werd beschreven dat de overtrekkende "radioactieve wolk" ten gevolge 
van het ongeval in de kernenergiecentrale bij Tsjernobyl in West-Duitsland op ruime schaal 
gevoelens van hulpeloosheid, angst en depressie zijn opgetreden. Zelfs werd gesproken van 'be-
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Ktaansangst' in verband mul bet verdwijnen van zekerheden omtrent de veiligheid van de 
bodem, het water en de lucht waarvan het leven afhankelijk is. 

Psychische stoornissen ten gevolge van blootstelling aan ioniserende straling worden alleen 
gerapporteerd i.v.m, het op relatie!' korte afstand aanwezig zijn geweest bij bovengrondse 
kernproeven. Betrokkenen ontwikkelden op lange termijn (ca, 20 jaar) een 'radiation response 
syndrome' dal uiteindelijk leidde tot obsessies i.v.m. straling en de eigen gezondheid, tol sociale 
geïsoluerdheid en tot verlies van persoonlijke idcnliteit. Een dergelijk stralingsresponse-syn
droom is ook aangetroffen bij overlevenden van 'Hiroshima' en 'Nagasaki', bij patiüntcn die 
stralingsthcrapic ondergingen en bij omwonenden van de verongelukte kerncentrale van TM1, 
Vanuit de Sovjct-Unie wordt gemeld dat vormen van 'stralingspsychosc' (Sovjet autoriteiten 
spraken van 'radiofobie') (zijn) op(gc)treden na 'Tsjernobyl'. Verschijnselen waren hypochondrie, 
stress, angst voor straling, en ondervoeding (bijvoorbeeld, niet meer drinken van 'besmette' 
melk). De fobie ontstond door de genomen veiligheidsmaatregelen nn het ongeluk, zoals evacu
atie van kinderen en bevolkingsonderzoek, De fobie kon niet beïnvloed worden door voorlichting 
over radioactiviteit, 

ORIËNTERENDE GESPREKKEN MET BETROKKENEN 

Verkennende gesprekken zijn gevoerd met mensen die betrokken zijn bij het gebruik van 
stralingsbronnen in de medische-, onderzoeks- en energiesector. De indruk is ontstaan dat er 
bij personeel niet of nauwelijks sprake is van bezorgdheid, stress of angst, laat staan van 
psychische stoornissen t.g.v. ioniserende straling. Voor wie met of in de buurt van een stra
lingsbron werken wordt de afwezigheid van bezorgdheid verklaard uit hun deskundigheid en 
ervaring en de (uitvoerige) veiligheidsmaatregelen rondom het gebruik van een ioniserende 
stralingsbron. Alleen in geval van een zwangerschap werd enige bezorgdheid bespeurd t.a.v. 
genetische effecten, Door sommigen wordt het (minder streng beveiligde) werken met chemica
liën vergelijkenderwijs gevaarlijker genoemd, 

Bij personen die meer afstandelijk en/of passief bij een stralingsbron betrokken zijn (b.v. 
patiünten, omwonenden van een kernenergiecentrale) lijkt de mate van bezorgdheid sterk mede 
beïnvloed te worden door economische, politieke en levensbeschouwelijke factoren. Echter ook 
bij deze groepen leek weinig bezorgdheid aanwezig te zijn, daar men vertrouwen had in de 
veiligheidsmaatregelen, (goede) voorlichting had ontvangen of de voordelen van het toepassen 
van de ioniserende straling(sbron) inzag. 

Personeelsleden van een kernenergiecentrale en van een opslagplaats voor radioactief afval 
worden volgens woordvoerders belast door een negatieve stigmatisatic vanwege een voor hun 
bedrijf ongunstige publieke opinie. 

'AANVAARDBAARHEID' VAN STRALINGSRISICO'S VOOR DE PSYCHISCHE GEZONDHEID 

In hoofdstuk 6 wordt allereerst samengevat het programma van eisen inzake de normering van 
stralingsrisico's, volgens de BNS-projectgroep. Vervolgens worden de acceptatiegrondslagen 
'rechtvaardiging', ALARA (As Low As Reasonably Achievable) en dosislimitering besliskundig 
doorgelicht. Geconcludeerd wordt dat deze principes ook het meest logisch in de zojuist gege
ven volgorde kunnen worden toegepast, om te voorkomen dat essentiële overwegingen omtrent 
een stralingstoepassing buiten spel worden gezet. Doorzichtige en controleerbare toepassingen 
van 'rechtvaardiging' en ALARA vergen explicitering van relevante voor- en nadeeldimensies en 
(zo mogelijk empirische) standaardisering van de waarderingsschalen of nutsfuncties voor het 
beoordelen van deze dimensies. Effectief werken met dosislimieten vereist valide dosis-effect 
relaties, zodat dosisbeperking tevens effectbeperking inhoudt. 

Directe effecten van ioniserende straling op cognitieve basisfuncties kunnen in principe m.b.v. 
dosislimitering worden beperkt, wanneer en voor zover de betreffende dosis-effect relaties 
bekend zijn. 'Rechtvaardiging' en ALARA kunnen worden benut ten einde directe effecten op 
hun aanvaardbaarheid te beoordelen. 
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Voor hel beperken of toelaten van Indirecte psychische schade (m.b.t, stress, ontplooiing, 
Icvcnsdoelun en relaties) lijkt noch dosislimitcring noch 'rechtvaardiging' ol' ALARA een vol
doende houvast te bieden, Dit houdt verband met het fluïde karakter vnn de indirecte oorzaak-
gevolg keten waarin 'perceptie' een veelzijdig mcdiörendc rol speelt, 

Uitgaande vnn deze drie acceptutieprincipos en mede op grond van psychologisch onderzoek 
over risicobeoordeling is echter wel een zevental vuistregels op te stellen, met behulp waarvan 
du aanvaardbaarheid van een slralingstocpassing, met hel oog op mogelijke schade aan de 
(psychische) gezondheid, kan worden bevorderd', 

1. Bij blootstelling aan risico's van (een) straling(sbron) moet het persoonlijke belang of 
voordeel duidelijk zijn, 

2. Tracht, zonder verlies van (voldoende) voordeligheid, de mogelijke negatieve effecten van de 
straling(sbron) te minimaliseren, 

3. Stel maximum acceptatiegrenzen aan de omvang of intensiteit van mogelijke schadelijke 
effecten. 

4. Keuzevrijheid in de blootstelling aan risico's is van cruciaal belang, 
5. Maximaliseer de waargenomen 'beheersbaarheid' van de toepassing, 
6. Maak de toepassing en de mogelijke • positieve zowel als negatieve - effecten er van 

begrijpelijk en dooizichtig. 
7. Vermijd incidenten, mooipralcrij en onnodig gesus. 

Tot slot wordt gewezen op het bestaan van zeer uiteenlopende en soms vergaand onjuiste 
ideeën over stralingsbronnen, hun voordelen en hun mogelijke negatieve gevolgen, Toepassings-
en 'slachloffcr'-specificke voorlichting lijkt dan ook van belang, indien men wil bevorderen dat 
moer afstandelijk en passief betrokkenen mee kunnen oordelen over de aanvaardbaarheid van 
stralingsbronnen en -toepassingen. Een te grote zelfverzekerdheid van stralingscxperls kan in 
dil verband verkeerd uitpakken. 

NADER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Ter afsluiting van het rapport wordt beknopt aangegeven vanuit welke vraagstellingen en op 
welke wijze nader onderzoek over de relatie straling(sbron) --> psychische gezondheid zou 
kunnen worden aangepakt. Ter bestudering van de directe effecten van straling op cognitieve 
functies en capaciteiten worden genoemd: (1) meer systematisch en specifiek dieronderzoek, 
vooral gericht op leerprestaties bij relatief lage stralingsdoscs, (2) epidemiologisch onderzoek 
omtrent slachtoffers van kernbomexplosies, kernproeven en kernongevallen of -incidenten, en 
(3) interview- c.q. anamnestisch onderzoek bij mensen van wie nauwkeurig bekend is wanneer 
en hoe lang zij (relatief kort tevoren) aan welk type en dosis straling zijn blootgesteld ge
weest. 

Voor wat betreft de indirecte effecten wordt van belang geacht: (a) dat een breder spectrum 
van ioniserende stralingsbronnen dan uitsluitend kernenergiecentrales en radioactief afval in 
onderzoek wordt betrokken, (b) dat een vergaande theoretische en methodische integratie wordt 
bewerkstelligd tussen de onderzoekskaders betreffende omgaan met stress, waargenomen risico, 
en attitude (en gedrag), (c) dat het oorzakelijk verband tussen 'perceptie' van de straling(s-
bron) en psychische gezondheid zorgvuldiger onder de loep wordt genomen, en (d) dat - gege
ven de omschrijving van psychische gezondheid - niet alleen verschijnselen van angst en stress 
worden beschouwd, maar ook aspecten van persoonlijke ontplooiing, het nastreven van levens
doelen (waaronder 'natuurbeleving') en de kwaliteit van interpersoonlijke relaties. 

In verband met de publieke beeldvorming over en beleving van het Nederlandse stralings(bc-
schermings)beleid wordt voorliehtingsonderzoek nuttig geacht bij onderscheiden publieks- en 
cliëntgroepen. Dit onderzoek zou gericht moeten zijn op verbetering van de bestaande kennis 
over aard, noodzaak en nut van stralingstoepassingen en op vergroting van het inzicht in moge
lijke schade(dimensies) en risico-acceptatienormen. 
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POSSIBLE DAMAGE TO MENTAL HEALTH 
CONNECTED WITH EXPOSURE TO IONIZING RADIATION 

W, Otten and CAJ . VJck 

Institute for Social and Organisational Psychology 
University of Groningen* 

SUMMARY 

In partial preparation for a Policy Memorandum on Radiation Protection Standards (RPS; Dutch 
ministries of Environmental unci Social Affairs, The Hague, 1988) a state-of-the-art report has 
been prepared concerning possible damage to mental health in connection with exposure to (a 
source of) ionizing radiation. This report is based on forty person-days' work, devoted to 
problem exploration, conceptual analysis, literature review and conversations with people 
involved in the use of ionizing radiation sources. 

Scientifically, the topic of mental damage due to ionizing radiation (sources) is so novel and 
complex that only preliminary conclusions 'ind suggestions will be presented about the defini
tion, the measurability the 'acceptability' of the relevant phenomena, In the authors' view, 
however, this provides a solid basis for further research and policy formation aimed at the 
description and the evaluation, and at the prevention or the reduction of mental damage related 
to ionizing radiation exposure. 

The RPS-project group formulated the following points of attention: 
- try to conceptualize 'impairment of mental health' in a concrete manner; 
- try to indicate its relationship to ionizing radiation ('dose-effect relationship'); 
- for this, one might, for instance, utilize research on nuisance and stress from noise; 
- give an idea of the possibility of a separate 'risk standard'; 
- indicate how impairment of mental health and perception might be taken into account in 

evaluating the pros and cons of using a source of radiation. 

CIRCUMSCRIPTION OF MENTAL HEALTH 

First of all the definition of mental health is considered. In view of diverse propositions and 
suggestions the following conceptual description is given: 

"771e mentally healthy individual is able to: 
(a) use his/her cognitive functions to their full capacity; 
(b) adequately cope with mental strains and stresses; 
(c) to develop him-lherself following personal dispositions and abilities; 
(d) to pursue life goals effectively and satisfactorily; and 
(e) to maintain lasting and gratifying interpersonal relationships." 

Possible effects of ionizing radiation (or of whatever else) on mental health are divided into 
direct and indirect effects, the latter being mediated by 'perception'; see the Figure on the 
next page. 

MEASURABILITY OF MENTAL HEALTH 

The measurability of mental health is considered at three levels: the psychophysiological, the 
behavioral and the cognitive level. Examples of measurement methods are: electrophysiological 
analyses of heartbeat and brain activity, hormone level assessment, attention and memory tests, 
behavior observations and systematic self-reports using questionnaires concerning the quality of 
mental health. A separate section is devoted to the validity and reliability of psychological 
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measurements. The importance is indicated of controlling variables that may co-delcrmine 
mental health. 
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DIRECT EFFECTS: RADIATION --> BASIC COGNITIVE FUNCTIONS 

Direct effects mainly pertain to part a of the conceptual description: the utilization of basic 
cognitive functions and capacities. This concerns concentration of attention, perceptual sen
sitivity, learning, retention, problem solving, decision making, response preparation and the 
like. With respect to possible decrements in these basic cognitive functions only the kind and 
intensity of radiation are relevant. 

Data about direct effects of ionizing radiation mostly come from animal (esp. rat) experiments 
in which high radiation doses were used. Among other things it has been found that 500-600 
rad neutron radiation reduces learning performance, that 20-40 and 100-300 rad gamma radiation 
induces a taste aversion, that opium-addicted animals after irradiation manifest fewer with
drawal symptoms, and that irradiated mice show signs of analgesia (2.5 and 15 Gy). Based on 
recent research with victims of the atom bomb attacks on Japanese cities in 1945 it has been 
concluded that per Gy radiation dose absorbed by the mother a decrease of 11 I.Q. points 
(about 10% of average intelligence) occurs in the child. 

Later in the report a few suggestions are made about scientific research that could yield a 
more systematic and relevant picture of the direct effects of ionizing radiation on cognitive 
functions and capacities of humans. 

INDIRECT EFFECTS: RADIATION (SOURCE) --> 'PERCEPTION' -> MENTAL HEALTH 

The possible indirect effects on mental health are mediated by someone's 'perception' of the 
(source of) radiation. Here, besides the nature and intensity of the radiation (itself not im
mediately perceptible), the kind of radiation source and the context in which it is being used 
are of crucial importance. The indirect effects mainly pertain to parts b through e of the 
conceptual description of mental health. Depending upon their seriousness the indirect effects 
are divided into daily worries, life problems and mental disturbances. 

'Perception' is a general term used to indicate a process of realization, signification and 
appraisal. The radiation (source) in its physical context, as a stimulus, may be real or ima
ginary, and it may be future or historical. 'Perception', as intended here, goes far beyond 
sensory encoding, and it may be modeled in different ways. In general, 'perception' is co-
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determined by personal and social factors. 

In this report the 'perception' of ionizing radiation (sources) is treated from three different 
perspectives: research on stress and coping, research on perceived risk, and attitude-research. 
Within each of these lines of research specific concepts arc being employed (e.g., appraisal and 
coping, cognitive dimensions of risk, and beliefs and evaluations about attitude objects, respec
tively) as well as specific methods for data collection and analysis. 'Perception' research is 
generally aimed at the cognitive level of measurement variables. The research after the adverse 
effects of noise on (mental) health has been conducted according to the 'stress and coping' line 
of research. 

Description of the indirect causal relationship between (a source of) radiation and mental 
health requires data about the effect of radiation (source) on 'perception' and abuui the effect 
of 'perception' on mental health, Research on this topic preferably is to be conducted in an 
interconnected framework: radiation (source) --> 'perception' --> mental health. The literature 
reveals that up to now research has been focused on the relationship between radiation (sour
ce) and 'perception', Sofar little has been found concerning the effects of 'perception' (ap
praisal, perceived risk, attitudes) on mental health, 

With respect to the relationship between radiation and 'perception' research on perceived risk 
has shown that the use of nuclear power is being judged as more harmful, more alarming, less 
known, less controllable and less voluntary than the use of X-ray diagnostics. Altitudc-re-
scuch has especially helped to clarify the differences in opinion between proponents and 
opponents of nuclear power: they judge favorably and unfavorably, respectively, about economic 
benefits and costs, safety and environmental aspects, social-political consequences and psycho
logical consequences like anxiety and stress. It has also become clear that the nuclear power 
reactor accidents near Harrisburg (1979) and Chernobyl (1986) have raised many people's 
awareness of the risks of nuclear power. In the Netherlands 'Chernobyl' has made public 
opinion towards nuclear power significantly more (solidly) unfavorable. 

Especially in the Netherlands, the Federal Republic of Germany and the United States it has 
recently become clear that large segments of the population are very sensitive to the way in 
which radioactive waste is being handled and to the location of permanent or temporary waste 
storage facilities. No data have been found about effects on 'perception' of other radiation 
sources, in particular those used for medical purposes; there hardly seems to be any research 
about this (yet). 

With respect to the relationship between 'perception' and mental health, general studies have 
been conducted which are less well categorized along the 'perception'-lines of research on 
stress, perceived risk and attitudes. Shortly after the nuclear power reactor accident near 
Harrisburg (TMI) in 1979 neighboring residents - especially mothers of young children - ap
peared to be suffering more from sleeplessness, overeating, troubled thinking, headache and 
abdominal pains, anxiety and depression. There were fewer complaints among those who lived 
farther away from TMI. In terms of psychophysiological, behavioral and cognitive measurements 
it has also been found that neighboring residents of TMI a year after the accident experienced 
more stress than comparable people living around undamaged or other types of power plants. To 
the extent that one had stronger feelings of personal control and social support, the stress 
effects appeared to be weaker. TMI personnel themselve reported to have been suffering 
relatively more from anxiety, uncertainty, confusion and demoralisation, in the wake of the 
accident. 

Following some authors it appeared that in West Germany the over blowing "radioactive cloud" 
as a result of the Chernobyl accident has brought about massive feelings of helplessness, 
anxiety and depression. Even the term 'existential anguish' has been used in connection with 
the 'perceived' disappearance of certainties about the safety of the soil, the water and the air 
upon which life depends. 

Mental disturbances due to exposure to ionizing radiation are only reported in connection with 



X MENTAL HEALTH ADD IOHIZIN0 RADIATION 

the attendance, al a relatively short distance, of military personnel at surface tests of nuclear 
bombs. In the long run (about 20 years) those involved developed a so-called 'radiation response 
syndrome' which eventually led to obsessions concerning rudiation and personal health, to social 
isolation and to loss of personal identity. Such a radiation response syndrome has also been 
observed with survivors of 'Hiroshima' and 'Nagasaki', with patients receiving radiation therapy 
and with neighboring residents of the wrecked nuclear power plant at TMI, From the Soviet 
Union it is reported that certain forms of 'radiation psychosis' have occurred (Soviet authori
ties spoke of 'radiophobia') after the Chernobyl accident. Symptoms were hypochondria, stress, 
fear of radiation, and malnutrition (e.g., no more drinking of 'contaminated' milk). The phobia 
originated from the safety-measures taken after the accident, like the evacuation of children 
and medical screening of the population. The phobia could not be influenced by providing 
information about radioactivity. 

EXPLORATORY CONVERSATIONS WITH INVOLVED PERSONS 

Exploratory conversations have been held with people somehow involved in the use of radiation 
sources in the medical, research and energy fields. The impression has arisen that among 
personnel there hardly exists any concern, stress or anxiety, let alone mental disturbances due 
to ionizing radiation. For those who work with or near a source of radiation the absence of 
concern is explained by their experience and expertise and by the (extensive) safety measures 
surrounding the use of a radiation source. Only in the case of pregnancy some concern is being 
observed with respect to possible genetic effects, Some participants called the (less strictly 
protected) work with chemicals comparatively more dangerous. 

For persons who are more distantly and/or passively involved in the use of radiation sources 
(e.g., patients, neighboring residents of a nuclear power plant) the degree of concern seems 
strongly co-determined by economic, political and ideological factors, However, also for these 
groups the impression is that there exists little concern, as one seems to be trusting the safety 
measures, has been well informed, or clearly perceives the benefits of applying the ionizing 
radiation (source). 

According to spokesmen, personnel of a nuclear power plant and of a storage facility for 
radioactive waste are troubled by a negative somatization caused by the unfavorable public 
opinion about the work of their companies. 

STANDARD SETTING AND JUDGING 'ACCEPTABILITY' OF RADIATION RISK 

Chapter 6 begins with a summary of the programmatic requirements regarding radiation protec
tion standards, according to the RPS-project group. Following this, a closer decision-theoretic 
look is taken at the acceptance principles of 'justification', ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable) and radiation dose limitation. It is concluded that these principles may be applied 
most logically in the order just given, in order to prevent essential arguments concerning a 
radiological application from being excluded. Comprehensible and controllable applications of the 
'justification' and ALARA principles require that relevant benefit, cost and risk dimensions be 
made explicit. In addition one would need (empirical) standardization of the evaluation scales or 
utility functions used for handling these dimensions. To work effectively with dose limits one 
needs valid dose-effect relationships, so that limitation of dose implies limitation of effect. 

Direct effects of ionizing radiation on basic cognitive functions may in principle be limited by 
the use of dose limits, when and as far as the relevant dose-effect relationships are known. 
'Justification' and ALARA may be utilized in order to evaluate the acceptibility of known 
direct effects. 

In order to limit, or to accept, indirect mental damage (related to stress, personal development, 
life goals and relationships) neither dose limitation nor 'justification' or ALARA seems to offer 
sufficient foothold. This has to do with the fluid nature of the indirect cause-effect rela
tionship in which 'perception' plays a multilateral mediating role. 
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However, with the three acceptance principles as starting points and on the basis of psycholo
gical research on perceived risk some seven rulcs-of-thumb may be formulated, with which the 
acceptability of a radiological application - with respect to possible damage to (mental) 
health - may be promoted; 

1. The personal necessity or benefit of exposure to (a source of) radiation must be apparent. 
2. Try to minimize the possible negative effects of the radiation (source), without loss of 

(sufficient) benefit. 
3. Set maximum acceptable limits to the size or intensity of possible detrimental effects. 
4. Freedom of choice in the exposure to risks is of crucial importance. 
5. Maximize the perceived controllability of [he application. 
6. Let the application and its possible - positive and negative • effects be comprehensible and 

transparent. 
7. Avoid incidents, smooth-tonguedness, and unfounded reassurances. 

It is finally pointed out that there exist divergent and sometimes fundamentally incorrect ideas 
about radiation (sources), their benefits and their possible negative consequences. Applicalion-
and 'victim'-specific communication seems therefore important, if one wishes those who are 
more distantly and passively involved, to be able to participate in judging the acceptability of 
sources of ionizing radiation and their applications. In this respect too much self-assurance of 
experts might work out in the wrong way. 

FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH 

To conclude the report it is briefly indicated from which questions and in which ways further 
research about the relationship between radiation (source) and mental health could be under
taken. To investigate the direct effects of radiation on cognitive functions and capacities we 
mention: (l) more systematic and specific animal experiments, especially aimed at learning 
performance under relatively low radiation doses, (2) epidemiological work concerning victims of 
nuclear bomb explosions, nuclear bomb tests, and nuclear power reactor accidents or incidents, 
and (3) interview-type or anamnestic studies of people known to have been specifically ex
posed - not too long before the study - to a certain type and dose of ionizing radiation. 

With respect to indirect effects it is thought to be important: (a) to study the effects of a 
broader spectrum of radiation sources than just nuclear power stations and storage facilities for 
radioactive waste, (b) to try and integrate the theoretical/methodological frameworks dealing 
with stress, perceived risk and attitudes (and behavior), (c) to consider the causal relationship 
between 'perception' of (a) radiation (source) and mental health more carefully, and (d) given 
the conceptual description of mental health: to study not only symptoms of stress and anxiety, 
but also aspects of personal development, the pursuance of life goals (including the 'experience 
of nature') and the quality of interpersonal relationships. 

Considering the public 'perception' of the Dutch (protection) policies with respect to ionizing 
radiation, communication experiments with diverse public and client groups are thougt to be 
useful. These should be aimed at improving existing knowledge about the nature and utility of 
radiological applications, and at increasing insights in (the dimensions of) possible damage and 
in risk acceptance standards. 
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1. INLEIDING 

In deze inleiding wordt in § 1.1 het kader van de "Beleidsnotitie Normstelling Stralingshygiëne" 
(BNS) geschetst waaruil het deelproject "aantasting geestelijke gezondheid" is voortgekomen, 
Aan het eind van § 1.1 worden de vraagpunten van de BNS-projectgroep weergegeven die in het 
deelprojeet aan de orde zijn gekomen, In § 1.2 wordt verslag gedaan van de wijze waarop is 
getracht antwoorden te geven op deze vraagpunten. In § 1.3 wordt de opzet van dit rapport 
uiteengezet, 

1.1 Beleidsnotitie Normstelling Stralingshygiëne 

Naar aanleiding van de behandeling van het Besluit Stralcnbescherming Kernenergiewet in de 
Tweede Kamer op 4 en 18 februari 1987 heeft de Kamer met algemene stemmen twee moties 
aangenomen (Motie Lansink-Braums, Tweede Kamer, vergaderjaar 1980-1987, 19700 XI nr. 3 en 
Motie Braams-Lansink, idem, nr, 76). In hel 'Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer' 
1988-1991 (voortgangsrapportage; Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, nrs. 1-2) is meegedeeld 
dat naar aanleiding van bovengenoemde moties een beleidsprogramma Normstelling Stralingsbe
scherming zal worden uitgebracht. Met het oog hierop is het project Beleidsnotitie Normstelling 
Stralingshygiëne (BNS) gestart. 

Het project BNS wordt uitgevoerd door een interdepartementale projectgroep, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast de projectgroep bestaat er een 
klankbordgroep waarin verschillende personen en organisaties zitting hebben die deskundig zijn 
of belang hebben bij de normstelling op het gebied van de stralingshygiëne. In samenwerking 
met de klankbordgroep heeft de projectgroep de dcfinilicfase van het BNS-projcct afgerond met 
een projectprogramma, In de definilicfasc werden beleidsopties geïnventariseerd, geanalyseerd en 
gesystematiseerd. Tevens werden onzekerheden in relatie tot deze beleidsopties geïnventariseerd. 
Onzekerheden bevonden zich vooral in de beschrijving van het oorzaak-gevolg netwerk (bron
nen, belastingspaden en effecten) met een aanduiding van de aangrijpingspunten voor normstel
ling en interventie. Om de geconstateerde onzekerheden te verminderen werden verschillende 
deelprojecten gestart in de ontwerpfase van het BNS-project. Eén van deze deelprojecten is het 
deelproject nr. 6: "aantasting geestelijke gezondheid". 

In het kader hiervan werden door de BNS-projectgroep de volgende vraagpunten gesteld 
(Projectprogramma, Project Beleidsnotitie Normstelling Stralingshygiëne, PBNS-5, juni 1988, 
§ 6.2, punt 3): 
- Tracht het begrip aantasting van de geestelijk gezondheid te concretiseren. 
- Tracht de relatie aan te geven met ioniserende straling ("dosis-effect relatie"). 
- Gebruik daarbij bijv. onderzoek naar geluidshinder. 
- Geef een indicatie over de mogelijkheid van een afzonderlijke "risicolimiet". 
- Geef een indicatie hoe aantasting van de geestelijke gezondheid en perceptie in afwegings

mechanismen zou kunnen worden meegenomen. 

In de volgende paragraaf wordt beschreven welke activiteiten zijn verricht om antwoord te 
kunnen geven op bovenstaande vraagpunten. 

1.2 De werkwijze binnen het deelproject 'psychische schade' 

De activiteiten vallen in twee delen uiteen. Ten eerste een literatuuronderzoek over de gees
telijke gezondsheidseffecten van (dreigende) blootstelling aan ioniserende straling, met aandacht 
voor dosis-effect relaties. Ten tweede het voeren van verkennende gesprekken met een aantal 
gebruikers van ioniserende straling(sbronnen), met de nadruk op waargenomen en mogelijke 
effecten daarvan op de geestelijke gezondheid. 

Om een snel overzicht te krijgen van de literatuur is een geautomatiseerd /iteratuuronder-
zoek (GLO) verricht door de Universiteits Bibliotheek (UB) te Groningen. Drie databases werden 
bestudeerd: PSYCINFO (Psychological Abstracts), PSYNDEX (Duitse psychologische literatuur, 
niet in Psycinfo) en MENTAL HEALTH ABSTRACTS (U.S. National Institute of Mental Health). 
Gezocht werd met de trefwoorden 'radiation', 'X-rays', 'nuclear' en 'radio-activity'. Alleen 
artikelen werden opgevraagd, die in de afgelopen vijf jaar waren gepubliceerd (1983-1988). Het 
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resultaat van een dergelijk GLO is een lijst van artikelen wuarvun de precieze referentie en 
een samenvatting worden gegeven, Wanneer op grond hiervan een artikel zeer informatief leek 
werd getracht het artikel zelf te achterhalen. 'Getracht', omdat bleek dat lang niet alle lijd
schriften waarin informatieve artikelen staan in Groningen aanwezig zijn, Het opvragen van 
dergelijke artikelen, via tie UB in Groningen, hij andere bibliotheken is een tijdrovende zaak, 
waardoor wij ons soms hebben moeten behelpen met alleen de samenvatting van een artikel. 

Met tweede deel van de activiteiten, het voeren van gesprekken met gebruikers van 
ioniserende straling(sbronnen), wordt in hoofdstuk 5 gerapporteerd. Het doel van de gesprekken 
was om een globaal overzicht te krijgen van de ideeën van dergelijke gebruikers over de 
effecten van ioniserende straling op de (hun en andermans) geestelijke gezondheid. Hel was 
geenszins de bedoeling om een volledig, representatief beeld te verkrijgen. Dat was gezien de 
tijdsduur van het project niet mogelijk. Daarom is gekozen voor gesprekken met gebruikers 
van verschillende stralingsbronnen. Tevens zijn dit allemaal 'specialisten'. De 'gewone gebrui
ker' (bijvoorbeeld een patiënt van wie een röntgenfoto wordt gemaakt) komt niet aan het 
woord. Wij hebben getracht om de ideeën van tic 'gewone gebruiker' naar voren te laten kmen 
via de specialisten. Bijvoorbeeld: aan de rönlgculaborunten van de afdeling Tandheelkunde van 
hel Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) werden ook vragen gesteld over de reacties van 
patiënten op het nemen van röntgenfoto's. 

In de volgende paragraaf wordt beschreven op welke wijze bovengenoemde activiteiten in dit 
rapport zijn weergegeven. 

13 De opzet van dit rapport 

In het tweede hoofdstuk wordt een omschrijving van het begrip 'psychische gezondheid' gege
ven. Dit hoofdstuk gaat vervolgens over de mogelijke effecten van ioniserende straling op de 
geestelijke gezondheid. Dit gebeurt door twee oorzaak-gevolg ketens te schetse»1 waarin 
verschillende variabelen worden onderscheiden. Het tweede hoofdstuk beschrijft .. , het 
denkraam van waaruit de rest van dit rapport is geschreven. 

Hel derde hoofdstuk handelt over de meetbaarheid van psychische gezondheid en van de 
verschillende variabelen in de twee oorzaak-gevolg ketens. In het vierde hoofdstuk wordt de 
gevonden empirische evidentie over de effecten van ioniserende straling op de psychische 
gezondheid beschreven. Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op het verrichte literatuuronderzoek. 
In hoofdstuk vijf wordt verslag gedaan van de gevoerde gesprekken met gebruikers van uiteen
lopende ioniserende straling(sbronnen). 

In hoofdstuk zes wordt ingegaan op de vraag naar de normering van ioniserende straling 
met betrekking tot (mogelijke) psychische schade. Bekeken wordt of in geval van psychische 
schade gesproken kan worden in termen van 'normen'. Voorzover normering niet mogelijk lijkt 
worden praktische alternatieven aan de hand gedaan, waarmee eventuele psychische schade door 
ioniserende straling(sbronnen) kan worden beperkt. 

Tot slot wordt in hoofdstuk zeven de balans opgemaakt van hetgeen op dit moment aan 
materiaal voorhanden is en welk materiaal naar onze mening beschikbaar zou moeten komen 
om de gestelde beleidsvragen goed te kunnen beantwoorden. Dit gebeurt door een vergelijking 
te maken tussen enerzijds het theoretisch kader van de (mogelijke) effecten van ioniserende 
straling op de psychische gezondheid en de meetbaarheid van de daarin onderscheiden variabe
len (hoofdstukken 2 en 3) en anderzijds het gevonden empirische materiaal uit het literatuuron
derzoek en de gevoerde gesprekken (hoofdstukken 4 en 5). 

2. PSYCHISCHE GEZONDHEID: OMSCHRIJVING 

2.1 Definities en een begripsomschrijving 

Op basis van psychologische en psychiatrische literatuur is het moeilijk om een eensluidende 
definitie of omschrijving te geven van het begrip "psychische gezondheid", of van daaraan 
verwante begrippen zoals "geestelijke" of "mentale" gezondheid. De omschrijving van het begrip 
psychische gezondheid is onder andere afhankelijk van de maatschappij waarin men leeft 
(vergelijk bijvoorbeeld de Voodoo-cultuur met de rationele westerse cultuur) en van de 
wetenschappelijke stroming die men aanhangt (vergelijk bijvoorbeeld het behaviorisme met de 
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psychoanalyse). Enkele citalcn uil de literatuur illustreren de moeilijkheid om een eensluidende 
definitie van psychische gezondheid te geven: 

"Conflicting guidance offered by the literature in which the conceptualisation of 
mental health is represented in a most contradictory and confused manner „." (Sells, 
1968), 

"Zonder de illusie te willen wekken ... het begrip geestelijke gezondheid te kunnen 
definiëren .„" (Gezondheidsraad, 1986), 

"Attempts to operationalise and measure positive mental health „. have produced 
cither trivial results or lists of desirable traits and behaviours reflecting the charac
teristics of particular social groups or culture" (Jablcnsky, 1982), 

"Dit betekent een bepaling van het begrip psychisch gezond en psychisch ongezond. 
Hoe noodzakelijk ook, het is een hachelijke onderneming dit begrip te omschrijven 
omdat het subjectieve elementen herbergt. Het begrip is afhankelijk van de maatsta
ven die worden aangelegd en deze kunnen variëren naar tijd, plaats en sociale klasse. 
Mensbeeld, maatschappijopvattingen en politieke voorkeuren kleuren de begrippen 
psychisch gezond of' ongezond" (brief van de staatssecretaris van WVC aan de Tweede 
Kamer, 1983-1984, 18463, nrs.1-2), en 

"Contemporary thinking and practice in clinical psychology primarily have been 
shaped by three lines of theory: psychoanalytic theory, learning theory, and humanis
tic theory. ... each of these seminal frames of reference is comprised of diverse 
schools of thought and shades of emphasis; in fact groups of psychoanalytic, learn
ing, and humanistic theorists sometimes differ as much among themselves as from 
each other. Nevertheless, these broad lines of theory have influenced clinical psycho
logy through fostering three distinctive approaches to conceptualizing, assessing and 
attempting to ameliorate abnormal behavior" (Weiner, 1983). 

Naast de genoemde subjectieve invloeden op de definitie van psychische gezondheid wordt 
gesproken over twee extremen van een continuum: gezond vs. ongezond. Enerzijds vindt men 
omschrijvingen van het positieve, psychisch gezonde individu; anderzijds zijn er omschrijvingen 
van het psychisch ongezonde (dysfunctionerende) individu. Bij een dergelijk continuum moet 
echter sprake zijn van een geleidelijke overgang. Een vraag is dan ook wanneer (bij welke 
grens of grenzen) een individu als psychisch gezond of ongezond moet worden gekarakteriseerd. 

Ondanks deze problemen om te komen tot een definitie van psychische gezondheid worden 
in de literatuur wel criteria of aspecten genoemd waardoor een psychisch (on)gezond individu 
wordt gekenmerkt. We zullen enkele van deze kenmerken noemen. Barclay (1973) beschrijft een 
psychisch gezond individu als volgt: 

"The psychologically healthy person does not necessarily escape the stresses and 
strains of life; from time to time he may wrestle with conflicting impulses, have 
crises in interpersonal relationships, and experience strong emotions of grief, anger 
or fear. In general, however, he is able to function effectively and he finds life 
satisfying in most areas. He can have lasting and emotionally gratifying relations 
with friends, spouse, parents or children; he can work effectively and productively; 
and he can laugh and play, relax and have fun. He is likely to have a realistic 
appraisal of his own talents and shortcomings, or at least he does not resort to the 
more extreme forms of denial and distortion of those aspects of himself which he 
might wish were different. He basically views himself as a worthy member of the 
human race". 

Kasl & Rosenfield (1980) noemen de volgende criteria: 

"(a) indices based on treatment data; (b) psychiatric signs and symptoms; (c) in
dicators of mood, well-being, satisfaction, etc.; (d) indices of functional effectiveness 
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and rolc performance; and (e) indices derived from notions of 'positive mental 
health', e.g. adequacy of coping", 

In de brief van de Staatssecretaris van WVC aan de Tweede Kamer over 'geestelijke volksge
zondheid' (vergaderjaar 1983-1984, L8463, nrs. 1-2) worden de volgende aspecten van psychische 
gezondheid genoemd: 

"De psychisch gezonde mens kan omschreven worden als iemand die zich ontplooit 
overeenkomstig zijn/haar vermogens, of als iemand die < < zichzelf realiseert > > in een 
voortdurende wisselwerking met de omgeving. Een ander aspect heeft betrekking op 
het weerstandsvermogen, de psychische draagkracht. Beide aspecten zijn op indivi
ducel niveau van grote betekenis." 

In het advies van de Gezondheidsraad over 'geestelijke gezondheidszorg' (1986) worden de 
volgende criteria genoemd: 

"(a) onmacht en afname van vrijheid en autonomie; (b) functionele insufficiöntic; 
(e) desorganisatie en desintegratie; (d) desadaptatie; (e) wijziging in het beleven van 
en het zijn in de tijdsorde en (f) belemmering van de ontplooiing", 

Schaufeli (1988) beschrijft psychologische gezondheid als volgt in zijn proefschrift over de 
gevolgen van werkloosheid op de psychologische gezondheid: 

"Il can be defined as the spectrum of psychological characteristics that positively 
influences the individual's general adaptation to the requirements of everyday life. 
Consequently, psychological ill-health, or psychological distress has a negative impact 
on this everyday adaptation and is characterized by a general stale of unpleasant 
arousal and/or negative mood." 

Tot slot beschrijft Weiner (1983) de visie van de theoretische hoofdstromingen op de aard en 
oorzaak van het psychisch ongezonde individu: 

"Psychoanalytic approaches: maladaptive efforts to minimize anxiety stemming from 
unresolved psychological conflicts; Learning approaches: learned maladaptive habits; 
and humanistic approaches: difficulties in finding pleasure and fulfillment in relating 
to oneself and one's environment". 

In het licht van bovengenoemde opmerkingen gaan wij uit van de volgende algemene omschrij
ving van het begrip psychische gezondheid: 

"Het psychisch gezonde individu is in staat om: 
(a) zijn haar cognitieve functies en capaciteiten naar vermogen uit te oefenen; 
(b) psychische spanningen adequaat te verwerken; 
(c) zichzelf te ontplooiien overeenkomstig aard en capaciteiten; 
(d) levensdoelen effectief en naar tevredenheid na te streven; en 
(e) langdurige en bevredigende interpersoonlijke relaties te onderhouden.'' 

De bovengeschetste problemen om te komen tot een definitie van psychische gezondheid zijn 
illustratief voor de problemen om het begrip 'gezondheid' op zich te definiëren. In hel advies 
van de Gezondheidsraad over de geestelijke gezondheidszorg (1986) is een gehele paragraaf 
(§ 3.1.1) gewijd aan het begrip 'gezondheid'. Hierin wordt vooral ingegaan op de kritiek die er 
bestaat op de definitie van 'gezondheid' zoals gegeven door de World Health Organisation 
(WHO) in 1946 en die luidt "Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity.". Daarom hebben wij gekozen voor boven
staande, omkaderde werkomschrijving van het begrip psychische gezondheid. 

De meetbaarheid en de daaruit voortvloeiende concretisering - op de verschillende onderde
len - van 'psychische gezondheid' worden besproken in hoofdstuk 3. In de twee volgende 



PSYCHISCH!! GEZONDHEIDi OMSCHRIJVING 3 

piirngnil'cn hieronder wordt ingeguun op mogelijke ei'feelen op de psychische gezondheid, Deze 
effecten worden onderscheiden in directe en indirecte effecten, die verband houden met de 
boven gegeven begripsomschrijving. Bij de bespreking vim deze Iwec soorten effeclcn wordt 
specifiek ingegaan op de mogelijke oorzaak-gevolg ketens die bij de/e effecten behoren, Gezien 
het thema: "effecten van ioniserende striding op de psychische gezondheid", zullen wij het in de 
volgende twee paragrafen hebben over de effecten van ioniserende straling, Echter, in principe 
kan het in deze twee paragrafen gegeven raamwerk ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de 
effecten van bodemverontreiniging, luchtvervuiling, of geluidshinder; zie de volgende paragraaf, 

2.2 Directe en Indirecte effecten op de psychische gezondheid 

Onder directe effecten op de psychische gezondheid worden die effecten verstaan, wuurbij neen 
intennvdiiirende variabele een rol speelt tussen de veroorzaker (stimulus: ioniserende straling) 
en het effect (response: schade aan de psychische gezondheid). In hel geval van deze recht
streekse effecten op de psychische gezondheid kan desgewenst in termen van dosis-effect 
relaties worden gesproken, De directe effecten hebben betrekking op onderdeel a (cognitieve 
functies en capaciteiten) uit de eerder (§ 2,1) gegeven omschrijving van psychische gezondheid, 
Bij deze directe effecten is alleen de aard en de intensiteit van de ioniserende straling van 
belang, Een onderscheid naar type stralingsbron is bij deze directe effecten niet relevant, In 
Figuur 1 wordt de algemene oorzaak-gevolg keten gegeven voor directe effecten op de psychi
sche gezondheid. 

Figuur li De algemene directe oorzaak-gevolg koten. 
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Volgens Figuur 1 heeft de variabele 'leeftijd' wel invloed op het effect van straling op de 
psychische gezondheid. Verondersteld wordt dat ongeboren en jonge kinderen meer negatief 
beïnvloed worden door straling dan oudere personen. Dit is gebaseerd op het feit dat bij deze 
jonge leeftijdsgroep de cognitieve functies en capaciteiten, en vooral de onderliggende neuro
nale netwerken, nog in ontwikkeling zijn. Men zou hiermee ook kunnen veronderstellen dat de 
psychische kwetsbaarheid voor straling qua leeftijdsafhankelijkheid parallel loopt met de fysieke 
kwetsbaarheid daarvoor. 

Tegenover de directe effecten staan de indirecte effecten, waarbij wel sprake is van een 
intermediërende variabele tussen de stimulus en de response. De intermediërende variabele is 
gebaseerd op het gegeven dat de waarneming van gebeurtenissen in de buitenwereld niet alleen 
berust op de registratie via de zintuigen. Mensen hebben besef van deze sensorische waar
nemingen, geven er betekenis aan en beoordelen ze. Met andere woorden, de sensorische 
waarnemingen worden in een bepaald kader geplaatst. Dit proces van besef, betekenisgeving, en 
beoordeling kan worden aangeduid met de term 'perceptie". Naast het waarnemen van een 
feitelijk optredende gebeurtenis, zijn mensen ook in staat zich het optreden van een gebeur
tenis voor ie stellen zonder dat deze daadwerkelijk plaats vindt. Het proces van besef, beteke
nisgeving, en beoordeling vindt juist ook plaats bij gebeurtenissen die men zich (slechts) 
voorstelt. De intermediërende variabele is dus de perceptie door mensen van (feitelijke of 
voorgestelde) blootstelling aan (een bepaald type) ioniserende straling. 

In het geval van ioniserende straling zijn de indirecte effecten en de intermediërende 
variabele van speciaal belang, omdat ioniserende straling zelf voor mensen zintuiglijk niet is 
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waar te nemen, Ailiankuiijk van de nard en du intensiteit van du radioactieve straling of 
Sloffen waaraan men heeft bloot gestaan, beschikt men over verschillende aanwijzingen in de 
omgeving om de 'ernst' van de blootstelling in te schatten, Bij hoge stralingsdoscs zijn directe 
fysieke effecten bij de persoon zelf en/of undere mensen zichtbaar, zoals een füde, verbrande 
huid, zich onpasselijk voelen of braken, Bij lagere doses sterven wellicht kleine huisdieren, 
zoals kallen en vogels aan leukemie. Bij meer geringe doses zijn geen directe fysieke effecten 
consluteerbuar bij mens of dier, Echter, bijvoorbeeld, in dergelijke gevallen vormen aangekon
digde veiligheidsmaatregelen aanwijzingen voor de ernst van de situatie,, zoals bijvoorbeeld het 
uil de markt nemen van spinazie ten tijde van "Tsjernobyl", Daarbij komt dat men beseft dat 
bij Inge doses de (fysieke) effecten van blootstelling aan ioniserende straling vaak pas op 
langere termijn zichtbaar worden (bijvoorbeeld het ontwikkelen van kanker over een periode 
van 10 jaar), Bij lage doses straling is het voor mensen zonder meetapparatuur moeilijk om na 
te gaan of men wel of niet heeft bloot gestaan aan straling, Onder andere op basis van aanwij
zingen uil de omgeving vormt men een perceptie van de feitelijke of voorgestelde blootstelling 
aan straling. 

Figuur Zs Da algemene Indirecte oorzaak-gevolg keten. 
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Deze 'perceptie' wordt hieronder vanuit drie psychologische onderzoekslijnen beschreven, 
namelijk onderzoek naar het omgaan met stress, onderzoek over waargenomen risico, en at
titude-onderzoek (zie § 3.3). Bij indirecte effecten is het niet (goed) mogelijk om in termen 
van dosis-effect relaties te spreken. De onderdelen b t/m e uit de omschrijving van psychische 
gezondheid hebben betrekking op indirecte effecten. In Figuur 2 wordt de algemene oorzaak-
gevolg keten voor indirecte effecten weergegeven. 

Uit Figuur 2 blijkt dat indirecte effecten kunnen worden onderverdeeld naar de ernst van 
die effecten, namelijk: "dagelijkse zorgen", "levensproblcmen" en "psychische stoornissen". 
Hiertoe worden de termen draag/art en draagkracht geïntroduceerd (zie brief van de Staatsse
cretaris van WVC aan de Tweede Kamer, 1983-1984, 18463, nrs.1-2). Deze twee termen refereren 
aan onderdeel b (verwerken van psychische spanningen) uit de omschrijving van psychische 
gezondheid. De psychische spanningen zijn de draag/a.«. Het vermogen van het individu om de 
psychische spanningen adequaat te verwerken is de draagkracht. 

Gesproken wordt over psychische stoornissen indien de draaglast de draagkracht permanent 
of zeer geregeld overschrijdt. Daarnaast onderscheiden we twee soorten indirecte effecten, 
waarbij de psychische draaglast de draagkracht niet duurzaam of geregeld overschrijdt, namelijk 
"levensproblemen" en "dagelijkse zorgen". 

Levensproblemen zijn stabiele, regelmatig terugkerende indirecte effecten, die een grote 
invloed hebben op de psychische gezondheid (bijvoorbeeld: iemand voelt zich geregeld gespannen 
en onprettig omdat hij/zij dicht in de buurt van een kerncentrale woont). 

Dagelijkse zorgen zijn ook stabiele en terugkerende indirecte effecten, maar zij zijn 
minder ernstig van aard dan levensproblemen (bijvoorbeeld: iemand is wel eens ongerust omdat 
hij/zij in hel nabije verleden een effectieve stralingstherapie heeft ondergaan; Lazarus & 
Cohen, 1977; Houwen, Boer & Gutteling, 1986). 

In tegenstelling tot de directe effecten is bij de indirecte effecten niet alleen de aard en 
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du intensiteit van du straling van belang, muur ook de fysische context waarin du straling 
optreedt. De 'fysische context' kun de intermediürende variabele 'perceptie' beïnvloeden. Naast 
du fysische context kunnen ook du vuriubclen 'persoonskenmerken' en 'sociale fuetoren' de 
perceptie beïnvloeden. De mogelijke effecten vun deze drie ulgemcnc variabelen, worden be
sproken in tic volgende paragraaf (§ 2,3), Afhankelijk van de gekozen onderzoekslijn om do 
inlcrnicdiürc/ule variabele ie beschrijven (respectievelijk het omgaan met stress, waurgenomen 
risico, en attitudes) kunnen undere specifieke variubelen worden genoemd die de perceptie beïn
vloeden (zie § 3.3). 

Het in Figuur 2 geschetste algemene model voor indirecte effecten op de psychische 
gezondheid is ook in andere studies naar (psychische) gezondheidseffecten gehanteerd. Altcnu et 
al, (1988) richtten zich op de effecten van geluid(shinder), De Boer (1986) richtte zich op de 
effecten van bodemverontreiniging, en Sehaufeli (1988) ging de effecten van werkloosheid op de 
psychische gezondheid na. In de genoemde studies werd het algemene indirecte oorzaak-gevolg 
model (Figuur 2) vooral ingevuld vanuit de onderzoekslijn 'het omgaan met stress'. Deze 
onderzoekslijn is CC-n van dc drip door ons onderscheiden onderzoekslijnen (zie § 3.3). Op het 
onderzoek over de effecten van geluidshinder op de (psychische) gezonheid wordt in § 3.3.2.2 
nader ingegaan, 

Het model van de indirecte effecten is een sterk vereenvoudigde weergave van de werke
lijkheid. Vooral moet worden opgemerkt dat Figuur 2 een vrij statische weergave is, waarin 
wederzijdse beïnvloeding van de variabelen l/t het model is weggelaten. De werkelijkheid is veel 
dynamischer; een veranderde psychische gezondheid beïnvloedt de 'perceptie', die weer de 
psychische gezondheid kan beïnvloeden, enzovoort, 

Directe en indirecte effecten sluiten elkaar niet uit, mede doordat zij elkaar wederzijds kunnen 
beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan: spanningen ten gevolge van slechter functioneren, of: 
concentratie-stoornissen ten gevolge van conflicten op het werk. Voor de eenvoud en de 
duidelijkheid van het model hebben wij gekozen voor een opdeling in directe en indirecte 
effecten. 

2.3 Algemene invloeden op de inlerrnediërende variabele 'perceptie' in de indirecte oorzaak-
gevolg keten 

In de hieronder volgende drie sub-paragrafen wordt per sub-paragraaf één van de drie algemene 
variabelen behandeld die de intermediürende variabele 'perceptie' kunnen beïnvloeden. 

2.3.1 Fysische context 

Binnen de fysische context die invloed kan uitoefenen op de 'perceptie' worden de volgende 
onderdelen onderscheiden: (a) het type stralingsbron en (b) de afstand tot de stralingsbron. De 
volgende typen stralingsbronnen kunnen onder meer worden onderscheiden (achter de bronnen A 
t/m D staat tussen haakjes de geschatte bijdrage van deze bron aan de totale hoeveelheid 
straling waaraan een individu jaarlijks blootstaat; zie UNSCEAR, 1985): 
A. Natuurlijke achtergrondstraling 

Deze bestaat uit kosmische straling en uit de natuurlijke radioactiviteit vanuit de aardkorst 
(83%). Vooral het gas RADON heeft een groot aandeel in dit type stralingsbron (37%). 

B. Medische bestraling 
Deze bestaat vooral uit het werken met röntgenstraling, Ook andere vormen van radiodiag
nostiek (werken met radio-isotopen) en radiotherapie vallen onder deze stralingsbron (17%). 

C. Fall-out 
Dit betreft de fall-out van radioactief materiaal ten gevolge van bovengrondse kernproeven 
uitgevoerd in de perioden 1954-1958 en 1961-1962 (0,8%). 

D. De splijtstofcyclus 
Deze cyclus bestaat uit uraniumertswinning, het verrijken van uranium, het verwerken van 
verrijkt uranium tot splijtstofelementen, de reactoractiviteit, en het opwerken en het 
verwijderen van (rest-)afval (0,04%). 

E. Toepassingen in de industrie, en in industriële producten 
Industrie: bijvoorbeeld, de inspectie van lasnaden door radiografie, meet- en regelsystemen. 
Producten: bijvoorbeeld, lichtgevende horloges, rookmelders, en dergelijke. 
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F. Toepassingen in de landbouw 
De aandacht is vooral gericht op het doorstralen van voedsel, met als doel conservering, 

Naast hel type stralingsbron is ook de afstand tot de stralingsbron van invloed op de perceptie. 
Bijvoorbeeld, Van der Pligt, Eiser & Spears (1986) vinden dal men negatievere oordelen geeft 
over kernenergie wanneer er sprake is van de bouw van een kernreactor in de nabije woon
plaats in vergelijking met de beoordeling van kernergie in het algemeen. 

2.3.2 Persoonskenmerken 

Om de effecten van persoonskenmerken op de intermudierende variabele bij indirecte effecten 
na te gaan worden de volgende drie onderscheidingsdimensics Lussen individuen gehanteerd: (a) 
beroepsmatige betrokkenheid bij straling, (b) maatschappijopvatting en (c) persoonlijkheidseigen
schappen. 

Om duidelijk te maken wat bedoeld wordt met beroepsmatige betrokkenheid bij straling 
geven wij hiervan drie verschillende voorbeelden. Voorbeeld 1: cen radioloog vs. cen patient van 
wie een röntgenfoto wordt gemaakt. Voorbeeld 2: iemand die in een kerncentrale werkt vs. 
iemand die woont binnen een straal van 20 km rond een kerncentrale. Voorbeeld 3: iemand die 
du leiding heeft over een isotopenlaboratorium vs. iemand die dat laboratorium geregeld moet 
schoonmaken. 

Uit onderzoek is gebleken (bijvoorbeeld Eiser & Van der Pligt, 1979; Midden, Daamen & 
Verplanken, 1984) dal de maatschappijopvatting van het individu (politieke en sociaal-economi
sche wereldbeschouwing) een sterke samenhang vertoont met de attitude ten aanzien van 
kernenergie en kernafval. 

Binnen de psychologie is onderzocht in hoeverre persoonlijkheidseigenschappen invloed 
uitoefenen op de perceptie. Wij noemen hier enkele voorbeelden. Ten eerste de persoonlijk
heidseigenschap 'internal vs. external locus of control' (Rotter, 1966 en 1975; Andriessen & Van 
Cadsand, 1983). Deze eigenschap houdt in dat mensen met een interne "locus of control" menen 
dat zij zelf veel invloed kunnen uitoefenen op het verloop en de uitkomst van situaties. Mensen 
met een externe "locus of control" menen daarentegen dat zij zelf weinig invloed kunnen 
uitoefenen en dat alles door omgevingsfactoren wordt bepaald. 

Ten tweede noemen wij de 'S-R Inventory of Anxiousness' (Endier, Hunt & Rosenstein, 
1962). Deze test is niet gericht op persoonlijkheidseigenschappen (A- vs. B-type persoonlijkheid) 
sec, maar op de interactie tussen persoon en omgeving (Endier, 1980). Globaal gesproken wordt 
met behulp van deze test gekeken of mensen gespannen reageren op allerlei verschillende 
situaties of slechts op enkele specifieke situaties. Tot slot noemen wij de persoonseigenschap 
'neuroticisme' die refereert aan emotionele stabiliteit, kwetsbaarheid en labiliteit. Deze eigen
schap kan worden gemeten met behulp van een schaal in de Nederlandse PersoonlijkheidsVra-
genlijst (NPV, Lutcijn, 1974; Luteijn, Starren & Van Dijk, 1985). 

2.3.3 Sociale factoren 

De derde algemene variabele, die invloed kan uitoefenen op de perceptie bestaat uit 'sociale 
factoren'. Hierin onderscheiden wij (a) de media, (b) de nabije sociale omgeving, en (c) in
stitutionele referentiegroepen. 

Over de rol van de media op de perceptie is vrij veel onderzoek verricht. Wij noemen hier 
als voorbeeld het onderzoek van Van der Pligt & Eiser (1985) die de invloed op de publieke 
opinie onderzochten van een televisiedocumentaire over de opwerkingsfabriek in Sellafield, 
Engeland. Na het bekijken van de documentaire bleek men negatiever te oordelen over de op
werkingsfabriek. De rapporten van Houwen, Boer & Gutteling (1986), Gutteling, Boer & Houwen 
(1986) en Gutteling, Boer en Houwen (1988) geven inzicht in de rol van de media op de beoor
deling van grootschalige technologische risico's. Zo werd bijvoorbeeld gevonden dat lezers van 
de Volkskrant negatiever oordeelden over technologische en milieurisico's dan lezers van de 
Telegraaf. De twee lezersgroepen verschilden in de beoordeelde bedreigendheid van de risico's, 
maar zij verschilden niet in de ervaren gevoelens van onveiligheid. Volkskrantlezers gingen ook 
actiever om met milieurisico's dan Telegraaflezers. De Volkskrant schreef ook meer over 
technologische en milieurisico's dan de Telegraaf. Een groep proefpersonen beoordeelde artikelen 
over dergelijke risico's in de Volkskrant als meer bedreigend en moeilijker dan dergelijke 
artikelen in de Telegraaf. Er bestaat dus een samenhang tussen de aard en de hoeveelheid van 
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berichtgeving over technologische en milieurisico's waaraan men blootstuut en de reactie op 
dergelijke risico's. Echter de richting van de samenhang is onduidelijk: beïnvoedt de krant de 
mening van de le/.cr, óf kiest de lezer met een bepaalde mening een bepaalde krant? 

De invloed van de (nabije sociale) omgeving en de institutionele referentiegroepen komt 
vooral naar voren in attitude-onderzoek, Onder de nabije sociale omgeving wordt verstaan: 
familieleden, vrienden, kennissen en collega's. Bijvoorbeeld, Bowman, Fishbcin & Otway (1978) 
vonden in hun onderzoek dat zowel voor- als tegenstanders van kernenergie meenden dat hun 
positie ten aanzien van kernenergie door hun nabije sociale omgeving werd ondersteund, Onder 
institutionele referentiegroepen worden verstaan: deskundigen (wetenschappers), milieu-organisa
ties, electriciteitsbedrijven, politieke partijen, en de overheid. Bijvoorbeeld, uit een onderzoek 
van Renn (1982) bleek dat zowel voor- als tegenstanders van kernenergie het meeste vertrou
wen hadden in "deskundigen". Er werden echter ook verschillen tussen voor- en tegenstanders 
geconstateerd, Zo hechtten voorstanders meer geloof aan bijvoorbeeld de 'kcrnrcactor-vcilig-
heidscommissie', en hechtten tegenstanders meer geloof aan bijvoorbeeld de deskundige van een 
milieu-organisatie. 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de meetbaarheid van psychische gezondheid en de 
overige variabelen in de twee onderscheiden oorzaak-gevolg ketens, respectievelijk voor directe 
en indirecte effecten. In het vervolg zullen wij dan ook spreken over de directe oorzaak-gevolg 
keten (Figuur 1) en de indirecte oorzaak-gevolg keten (Figuur 2). 

3. PSYCHISCHE GEZONDHEID: MEETBAARHEID 

3.1 MceLnivcaus, operationalisatics en betrouwbaarheid 

Het psychologisch meten verschilt van andere vormen van meten voor zover psychologische 
begrippen niet rechtstreeks kunnen worden gemeten. In de scheikunde kan bijvoorbeeld de 
massa van een waterstof-atoom rechtstreeks worden bepaald, maar in de psychologie kan 
bijvoorbeeld niet rechtstreeks de "intelligentie" van een individu worden bepaald. "Intelligentie" 
is een abstract, pyschologisch begrip dat door precieze definiëring meetbaar gemaakt wordt. DU 
wordt operationaliseren genoemd. Elke intelligentietest is één van de mogelijke operationalisa
tics van het begrip "intelligentie". Operationalisatics kunnen op verschillende niveaus plaatsvin
den. 

Drie niveaus van operationalisatie kunnen worden onderscheiden. Ten eerste het psychofy-
siologisch niveau. Binnen dit niveau worden fysiologische metingen verricht, zoals bijvoorbeeld 
metingen aan het cardiovasculaire systeem (bijv. bloeddruk, ElectroCardioGram), metingen van 
de electrische activiteit van de hersenen (ElectroEncephaloGram), en de hoeveelheid van 
bepaalde hormonen en neurotransmitters in het bloed en de urine. Zo is empirisch gebleken dat 
hel psychologische begrip "stress" fysiologisch gemeten kan worden aan bijvoorbeeld een 
verhoogde bloeddruk en een verhoogde hoeveelheid catecholamine in de urine. 

Ten tweede is er het gedragsniveau. Binnen dit niveau wordt gekeken naar het gedrag van 
individuen. Bijvoorbeeld het begrip "attitude ten aanzien van kernenergie" kan op gedragsniveau 
worden geoperationaliseerd door te observeren hoe vaak een individu deelneemt aan protestac
ties tegen kernenergie en op welke wijze dat gebeurt (bijvoorbeeld dragen van een spandoek, 
agressieve gedragingen). Een ander psychologisch begrip, "concentratievermogen", kan bijvoor
beeld worden geoperationaliseerd in een gedragstaak. Iemand kijkt een uur lang naar een 
beeldscherm, waar op onregelmatige tijden een stimulus verschijnt. Wanneer de stimulus ver
schijnt dient hij/zij zo snel mogelijk te reageren door een knop in te drukken. De frequentie 
en de snelheid van zijn/haar reacties zijn gedragsoperationalisaties van "concentratievermogen". 

Het derde niveau is het cognitieve niveau. Hier geven mensen zelf een beschrijving, 
beoordeling, opinie of voorkeur aan. Men beantwoordt vragen en uitspraken, die op elk vlak 
(bijvoorbeeld het emotionele of het intellectuele vlak) kunnen liggen. Zo kan het begrip "angst 
voor radioactief afval" gemeten worden door bijvoorbeeld vragen te stellen over hieraan ver
wante gevoelens (bijvoorbeeld vrees, onrust, onzekerheid), gedragingen (bijvoorbeeld transpire
rende handen, bibberen van het lichaam, buikpijn) en gedachten (bijvoorbeeld 'de mogelijkheid 
van een ongeval bij de opslagplaats vind ik bedreigend', of 'wonen vlakbij een transportroute 
voor radioactief afval vind ik riskant'). 

Gezien het feit dat psychologische begrippen niet rechtstreeks worden gemeten, kunnen bij 
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elke opcrationalisatie de vragen naar validiteit en betrouwbaarheid worden gesteld, Betrouw
baarheid van een operationalisatie houdt in dat bij cen volgende meting weer hetzelfde gevon
den wordt. Of, bijvoorbeeld, de meetlat moet niet de ene keer aangeven dat Marie 1.80 m. is en 
de volgende keer 1.70 m. Validiteit heeft betrekking op de vraag of de opcrationalisatie wel 
meet wat men wil meten. Of, bijvoorbeeld, meet do meetlat inderdaad wel de lengte van Murte 
(Meerling, 1980)7 In de statistiek bestaan verschillende technieken waarmee de betrouwbaarheid 
en de validiteit van operationalisaties kan worden nagegaan. 

In de twee volgende paragrafen (§ 3.2 en § 3.3) wordt ingegaan op de meetbaarheid van de 
twee onderschelden oorzaak-gevolg ketens: de directe keten en de indirecte keten (respec
tievelijk Figuren 1 en 2). Hierbij wordt ingegaan op bestaande operationalisaties van de ver
schillende variabelen in deze ketens of worden suggesties voor operationalisaties gegeven. 
Naast het meten van de verschillende variabelen in de oorzaak-gevolg ketens wordt ook in
gegaan op de meting van de causale relatie tussen de oorzaak (ioniserende straling) en het 
gevolg (psychische gezondheid). In § 3.2 wordt de meetbaarheid van de directe oorzaak-gevolg 
keten besproken, en in § 3.3 de meetbaarheid van de indirecte oorzaak-gevolg keten. 

3.2 Directe oorzaak-gevolg keten: meetbaarheid 

Bij de directe oorzaak-gevolg keten is niet sprake van een intermediërende variabele (§ 2.2). 
Daarom wordt bij de beschrijving van de meetbaarheid van de variabelen in deze keten alleen 
aandacht besteed aan de meetbaarheid van de psychische gezondheid in deze keten. 

3.2.1 Meetbaarheid van psychische gezondixeid, onderdeel a' psychische basisfuncties 

Zoals in § 2.2 werd beschreven hebben directe effecten vooral betrekking op onderdeel a 
(cognitieve functies en capaciteiten) uit de begripsomschrijving van psychische gezondheid 
(§ 2.1). Wat verstaan wij onder 'cognitieve functies en capaciteiten'? Om deze vraag te beant
woorden gaan wij kort in op de computer-metafoor, die momenteel veel binnen de psychologie 
wordt gebruikt. Een computer bestaat uit hardware en software, waardoor ingewikkelde proces
sen kunnen worden uitgevoerd. Volgens een algemene beschrijving van het computcr-proces 
neemt de computer informatie op, verwerkt deze informatie en siaat dit eventueel op in het 
geheugen; vervolgens geeft de computer een reactie op basis van de verwerkte informatie. Ook 
menselijke cognitieve processen kunnen op deze algemene wijze worden beschreven. Mensen 
verwerken ook informatie met behulp van cognitieve functies. Menselijke cognitieve functies 
zijn onder andere het percipiëren, coderen en herkennen van verschillende soorten informatie 
(zoals visuele, auditieve en tactiele informatie), het kunnen opslaan van informatie in het 
geheugen, het kunnen representeren van informatie in het geheugen, het kunnen oplossen van 
problemen, het kunnen omgaan met taal, het kunnen geven van adequate responses op infor
matie enz. Cognitieve capaciteiten hebben vooral betrekking op de mechanismen om de cog
nitieve functies te kunnen uitoefenen (vergelijk de electriciteitsvoorziening van een computer). 
Bij cognitieve capaciteiten horen bijvoorbeeld de begrippen aandacht en concentratie (zie 
bijvoorbeeld Anderson, 1980; Wingfield & Byrnes, 1981). 

De computeranaloog gaat verder. Om het bovenbeschreven algemene computer-proces te 
laten uitvoeren worden aan de computer algemene commando's gegeven in een computertaal. De 
interesse gaat dus uit naar de software, niet naar de hardware. De technische werking van 
electronische relais interesseert ons niet bij het laten uitvoeren van het computerproces 
(behalve als de computer niet meer functioneert). Zo is men bij het onderzoek van cognitieve 
functies niet geïnteresseerd in de werking van de hersenen sec. Het is vaak zelfs niet duidelijk 
welke hersencellen of hersendelen nu precies betrokken zijn bij het uitvoeren van welke cog
nitieve functies en capaciteiten. Dat een relatie tussen de cognitieve functies en capaciteiten en 
de hersencellen bestaat is wel duidelijk, want wanneer iemand bijvoorbeeld een klap op zijn 
hoofd krijgt treedt soms geheugenverlies op (vergelijk een dysfunctionerende menselijke com
puter). De verschillende cognitieve functies en capaciteiten zijn essentieel voor het menselijke 
vermogen om te kunnen leren. De takken van de psychologie die zich expliciet met cognitieve 
functies en capaciteiten en de relatie hiervan met de hersenen bezighouden zijn de psychologi
sche functieleer en de neuropsychologie, Gezien de hier geconstateerde samenhang tussen 
cognitieve functies en capaciteiten met de werking van de hersenen kan Figuur 1 worden 
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uitgebreid tot Figuur 3, De stippellijnen in Figuur 3 geven de veronderstelde, maar nog groten
deels onbekende samenhang weer tussen de hersenen en de cognitieve functies en capaciteiten, 

Figuur 3l Do opnelflnkn cHrocto oorünak-gavolg koten. 
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Vooral binnen de neuropsychologie zijn operationalisaties of meetinstrumenten ontwikkeld om de 
werking van verschillende cognitieve functies en capaciteiten na te gaan. Gezien de verschei
denheid aan cognitieve functies en capaciteiten is er ook een verscheidenheid aan meetinstru
menten. Een dergelijke serie operationalisaties wordt een 'testbatterij' genoemd. Wij zullen 
enkele testbatterijen noemen en een paar voorbeelden geven van tests binnen deze batterijen. 
Voor een meer uitgebreide algemene beschrijving van instrumenten om de werking van cog
nitieve functies en capaciteiten te meten verwijzen wij naar Pendleton Jones & Butters (1983). 

Een korte impressie van testbatterijen en tests hierin, geeft het volgende rijtje: 
* Halstead-Rüitan testbatterij; 12 tests (voor een beschrijving, zie Boll, 1981): 

Gekeken wordt naar onder andere de intelligentie (Wechsler Adult Intelligence Scale), de 
"persoonlijkheid" (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), tactiele perceptie (met ges
loten ogen cijfers herkennen die op de vingertoppen worden geschreven), leervermogen, 
formeren van abstracte concepten en mentale efficiëntie (een nonverbale test waarbij ge
vraagd wordt een serie stimuli te categoriseren volgens onderliggende abstracte dimensies). 

* Luria-Nebraska testbatterij', 11 functies worden onderzocht: 
Gekeken wordt naar onder andere de visuele en auditieve functies, expressief taalgebruik 
(bijv. benoemen van objecten), schrijven, rekenen, geheugen en intelligentie. 

* Michigan testbatterij; 8 tests: 
De batterij bestaat onder andere uit een intelligentietest, geheugentest voor onzin-zinnen en 
geheugentest voor visuele informatie. 

Naast deze testbatterijen worden door neuropsychologen ook andere combinaties van (andere) 
tests gebruikt, afhankelijk van het individu dat getest wordt. Deze neuropyschologische testen 
zijn vaak uitgevoerd en veel onderzocht. Deze testen zijn meestal betrouwbare en valide 
meetinstrumenten. 

3.2.2 Meetbaarheid van de directe causale relatie 

De directe causale relatie kan in een vrij eenvoudige experimentele opzet worden onderzocht. 
Het basis-idee is dat de prestaties op bovengenoemde testbatterijen van een experimentele 
groep, die blootgestaan heeft aan ioniserende straling, vergeleken worden met de prestaties op 
dezelfde testbatterijen van een controlegroep, die niet heeft blootgestaan aan ioniserende 
straling. Met behulp van statistische toetsen kan met vrij grote zekerheid worden vastgesteld of 
eventuele verschillen in prestaties tussen de experimentele- en de controlegroep aan de effecten 
van straling dan wel aan het toeval moeten worden toegeschreven. 

Binnen een dergelijk experiment moeten alle variabelen waarvan verwacht wordt dat zij 
(ook) invloed uitoefenen op de psychische gezondheid onder controle worden gehouden, In het 
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geval van directe effecten betekent dit dut voor de leeftijd van de proefpersonen of proef
dieren gecontroleerd moet worden. In een dergelijk experiment heet de straling de 'onafhanke
lijke variabele' en de operationalisatics van psychische gezondheid de 'afhankelijke variabelen', 
De psychische gezondheid wordt bestudeerd in "afhankelijkheid" van cle toegepaste straling, 

Van de onafhankelijke variabele moeten alle gegevens bekend zijn die wellicht invloed 
kunnen hebben op de afhankelijke variabele. In het geval van ioniserende straling betekent dit 
dal van de straling onder andere bekend moet zijn: soort straling, hoeveelheid straling, tijds
duur van blootstelling, en welk gedeelte van het lichaam is blootgesteld, Ten aanzien van de 
afhankelijke variabele geldt dat men dezelfde afhankelijke variabelen gebruikt bij zowel de 
experimentele- ais de controlegroep. 

In de volgende paragraaf wordt de meetbaarheid van de indirecte oorzaak-gevolg keten be
schreven. 

3.3 Indirecte oorzaak-gevolg keten: modellering en meetbaarheid 

In § 2.2 werd de indirecte oorzaak-gevolg kelen beschreven en weergegeven in Figuur 2. Binnen 
deze keten is sprake van een intermedicrende variabele, namelijk 'perceptie' van de (feitelijke 
of voorgestelde) blootstelling aan (een bepaald type) straling. In § 2.2 werd al aangekondigd dat 
de intermedicrende variabele 'perceptie' vanuit drie psychologische onderzoekslijnen zal worden 
gemodelleerd, namelijk onderzoek naar het omgaan met stress, onderzoek over waargenomen 
risico, en attitude-onderzoek. Deze drie visies op de intermedicrende variabele 'perceptie' 
worden in de volgende sub-paragraaf, § 3.3.1, behandeld. 

Zoals in § 2.2 is beschreven hebben indirecte effecten primair betrekking op de onderdelen 
b t/m e in de begripsomschrijving van psychische gezondheid (§ 2.1). In de tweede sub-para
graaf, § 3.3.2, wordt de meetbaarheid van de onderdelen b t/m e uit de begripsomschrijving be
sproken. In sub-paragraaf § 3.3.3 wordt lot slot ingegaan op' de meetbaarheid van de indirecte 
causale relatie. 

3.3.1 Meetbaarheid van de intermediërende variabele 

Bij de beschrijving van de meetbaarheid van de intermediërende variabele 'perceptie' in de 
indirecte oorzaak-gevolg keten wordt uitgegaan van de bovengenoemde drie onderzoekslijnen. 
Bij de bespreking van elke onderzoekslijn wordt de meetbaarheid van de intermediërende 
variabele zelf besproken. Tevens worden de specifieke variabelen genoemd die de interme
diërende variabele beïnvloeden volgens het desbetreffende onderzoeksperspectief. Binnen elke 
onderzoekslijn wordt Figuur 2 dan ook specifiek ingevuld. 

3.3.1.1 Het omgaan met stress 

Binnen het onderzoek naar stress bestaan weer verschillende visies. Selye (1946) heeft één van 
de eerste theorieën over stress geformuleerd. Hij definieerde stress als "a non-specific response 
of the body to any demand". Stress was in Selye's visie een syndroom van bedreiging, biolo
gische reactie en herstel (zie bijvoorbeeld Selye, 1980). 

Wij gaan uit van de transactionele visie op stress van Lazarus en diens collega's (zie 
bijvoorbeeld Coyne & Lazarus, 1980). Binnen de transactionele visie wordt de rol van sociale en 
psychologische processen benadrukt in het omgaan met stress. Lazarus en diens collega's gaan 
er vanuit dat de interpretatie van een situatie of gebeurtenis door het individu een belangrijke 
determinant is van de mate van stress en de wijze van omgaan met de stress. Een situatie of 
gebeurtenis die stress veroorzaakt wordt 'stressor' genoemd. Binnen het thema van dit rapport 
is de feitelijke of voorgestelde blootstelling aan (een bepaald type) straling de stressor. In de 
visie van Lazarus wordt nu de nadruk gelegd op de persoonlijke interpretatie van de stressor. 

De interpretatie van de stressor verloopt via een cognitief beoordelingsproces ("appraisal 
process"). Dit beoordelingsproces bestaat uit twee stappen. In de eerste stap (primary appraisal) 
beoordeelt iemand de situatie of gebeurtenis op zichzelf. De vraag "Am I okay or in trouble?" 
wordt beantwoord. In de tweede stap (secondary appraisal) bekijkt iemand welke vaardigheden, 
mogelijkheden of capaciteiten hij/zij heeft om met de situatie of gebeurtenis om te gaan. De 
vraag "What can I do about it?" wordt beantwoord. In de eerste stap is de beoordeling dus 
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gericht op de buitenwereld (de situatie), in de tweede stap is de beoordeling gericht op de 
persoon /eII'. Beide beoordelingsprocessen hangen sterk samen en beïnvloeden elkaar: de capaci
teiten van een persoon beïnvloeden de beoordeling van oen situatie, en de beoordeling van een 
situatie beïnvloedt weer welke mogelijkheden men ziet om adequaat op die situatie te reageren. 
Dit gehele beoordelingsproces bepaalt de hoeveelheid stress en de wijze waarop met deze stress 
wordt omgegaan. Op de meting van (de hoeveelheid) stress komen we in § 3.3.2 terug. In Figuur 
4 wordt de indirecte oorzaak-gevolg keten weergegeven, waarin de inlermediürende variabele 
vanuit bovengeschetste onderzoekslijn is ingevuld, 

Figuur it Do apaclfloke indirecce oorzaak-gevolg keeen binnen de onderzoekslijn 'hat omgaan niet acres»' 
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In Figuur 4 staan ook enkele specifieke variabelen die invloed uitoefenen op het beoordelings
proces, namelijk (a) de ervaring die men heeft met de situatie, (b) de mate van sociale onder
steuning, en (c) de waargenomen persoonlijke controle over de situatie. Onder sociale onder
steuning wordt de ondersteuning verstaan die een individu kan verkrijgen wegens zijn verbon
denheid met andere individuen (familie, vrienden of kennissen), groepen en de maatschappij in 
haar geheel. Verondersteld wordt dat naarmate men meer ervar'-g, meer sociale ondersteuning 
en meer persoonlijke controle over de situatie heeft, des te mirü. r stress men ervaart of des 
te beter men met de stress kan omgaan. 

Vanuit deze onderzoekslijn worden dus concrete suggesties gedaan voor de meetbaarheid 
van de inlcrmediërende variabele, De onderzoekslijn suggereert operationalisaties op het cog
nitieve niveau. Vragen die gesteld dienen te worden aan individuele personen zijn: hoe beoor
deelt men de situatie en over welke mogelijkheden denkt de persoon te beschikken om adequaat 
met de situatie om te gaan. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke 
variabelen die invloed uitoefenen op het beoordelingsproces. Er dienen dus ook vragen te 
worden gesteld over de mate van ervaring met de situatie, de hoeveelheid sociale ondersteuning 
(bijvoorbeeld, Lin, Dean & Ensel, 1981) en de waargenomen persoonlijke controle over de 
situatie. 

Binnen de onderzoekslijn 'het omgaan met stress' wordt vaak gesproken over 'levensge
beurtenissen' ('life-events') die stress veroorzaken. Levensgebeurtenissen worden omschreven als 
"objective experiences that disrupt (or threaten to disrupt) an individual's usual activities, 
causing a substantial readjustment. This readjustment due to disruptions of everyday life are 
believed to result in negative psychological (and physiological) reactions" (Holmes & Rahe, 
1967). Door deze auteurs is een 'Social Readjustment Rating Scale' geconstrueerd, waarin 43 
levensgebeurtenissen staan gerangschikt naar de mate waarin zij aanpassingen van het dagelijk
se leven vergen, Bijvoorbeeld het overlijden van een echtgeno(o)t(e) kreeg de maximale waarde 
'100' en 'kleine wetsovertredingen' de minimale waarde '11'. Thoits (1983) onderscheidde vijf 
dimensies in levensgebeurtenissen die de mate van stress, veroorzaakt door een levensgebeur
tenis, goed voorspellen: (1) ongewenstheid, (2) oncontroleerbaarheid, (3) onvoorspelbaarheid, 
(4) omvang van de gebeurtenis, en (5) gelijktijdig optreden van andere gebeurtenissen. Soort-
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gelijke dimensies vinden wij terug binnen de onderzoekslijn over 'waargenomen risico', 

3.3.1.2 Waargenomen risico 

De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar de perceptie van uiteenlopende risico's door 
individuele personen (Slovic, Fischhoff en Licluenstein, .1980; Vlek & Stallen, 1981; Renn, 1982, 
1983; Kuypcr &. Vlek, 1984). In dergelijk onderzoek wordt men bijvoorbeeld gevraagd om op 
een schaal (1 = helemaal niet riskant, ..., 7 = zeer riskant) aan te geven hoe riskant men het 
vindt om bijvoorbeeld in de buurt van een kernenergiecentrale of langs een LPG-transportroute 
te wonen. Gebleken is dat de op deze wijze gemeten "risicoperceptie" grotendeels bepaald wordt 

Figuur 5: De specifieke Indirecte oorzaak-gevolg keten binnen de onderzoekslijn 'waargenomen risico'. 
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door vijf cognitive risico-dimensies. Deze dimensies zijn: (1) de mogelijke schadelijkheid van de 
gevolgen; (2) de persoonlijke beheersbaarheid van de gevolgen; (3) de keuzevrijheid in het 
blootstaan aan de gevolgen; (4) bekendheid met gevolgen en effecten; en (5) het mogelijk aantal 
tegelijkertijd getroffenen door de gevolgen. Opvallend is dat in dergelijk onderzoek de kans op 
een gevolg van geringe invloed blijkt te zijn op het waargenomen risico (zie het inleidende 
overzichtshoofdstuk in Kuyper & Vlek, 1984). 

Renn (1982) beschrijft een onderzoek waarin hij proefpersonen de riskantheid van ver
schillende technologieën liet beoordelen. Hij concludeert dat de riskantheid van technologieën 
met een extreme waarde, dus zowel zeer veilige als zeer onveilige, inderdaad bepaald werd door 
bovengenoemde risico-dimensies. Echter, de riskantheid van technologieën met een gemiddelde 
mate van onveiligheid werd tevens beïnvloed door de voordelen die men aan de technologie 
verbonden zag. Kuyper & Vlek (1984) vonden sterke effecten van "belanghebbendheid bij 
voordelen" op de perceptie van risico's van activiteiten met o.a. LPG en SO2. 

In Figuur 5 wordt de indirecte oorzaak-gevolg keten gegeven, waarin de intermediërende 
variabele 'perceptie' is ingevuld volgens de lijn van onderzoek naar waargenomen risico. De vijf 
risicodimensies alsmede 'voordeligheid' zijn in de figuur opgenomen. De m?f".baarheid van 
risicoperceptie bevindt zich (tot nog toe) dus ook op het cognitieve operati -»t niveau. Het 
gaat immers over de wijze waarop individuen het risico (bewust) percipiërea. .«iet behulp van 
gestructureerde vragenlijsten en formele gegevensanalyse kan nagegaan worden hoe men de 
riskantheid beoordeelt en waarop deze is gebaseerd. 
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3.3,1,3 Attlttulü-oruterzoak 

Een attitude is niet gelijk aan de meting van iemands opinie, Een opinie reflecteert een tij
delijk oordeel van iemand over een object of een andere persoon, Een attitude weerspiegelt 
een gestructureerde relatie tussen iemand en een object (iets of iemand), Een attitude is een 
subjectieve ervaring van een object die bestaat uit een evaluatief oordeel, dat in taal uit
gedrukt kan worden en door andere mensen begrepen kan worden (Eiser, 1986). Het attitude-
onderzoek omvat een breed gebied van theorievorming en empirische studies binnen de sociale 
psychologie. In dit rapport wordt daar uitgelicht de (vooraanstaande) attitudetheorie van 
Fishbcin & Ajzen (1975). 

Volgens Fishbein & Ajzen (1975) is een attitude een predispositie om een object op een 
gunstige of ongunstige wijze te waarderen. Bijvoorbeeld, de directe attitude over kernenergie 
kan met behulp van een vraag als "De toepassing van kernenergie vind ik ... (response: 
-3 = zeer negatief, ..., +3 = zeer positief)" worden bepaald, Fishbein & Ajzen gaan er van uit 
dat een attitude is gebaseerd op een aantal veronderstelde object-kenmerken. Van elk van deze 
kenmerken wordt de waarschijnlijkheid gevraagd dat dit kenmerk verbonden is met het attitude-
object. Bijvoorbeeld, de waarschijnlijkheid van een kenmerk dat ten grondslag ligt aan iemands 
attitude over kernenergie kan als volgt worden gevraagd: "De toepassing van kernenergie leidt 
tot een kleinschalige stroomvoorziening (response: 0 = zeer onwaarschijnlijk 6 = zeer 
waarschijnlijk). Dit waarschijnlijkheidsoordeel is het cognitieve aspect van de attitude. Tevens 
wordt van elk verondersteld kenmerk een evaluatie gevraagd. Bijvoorbeeld, de evaluatie van 
'kleinschalige stroomvoorziening' (ongeacht het attitude-object waarmee dit verbonden is) kan 
als volgt worden gevraagd: "Een kleinschalige stroomvoorziening vind ik ... (response: -3 = zeer 
negatief, ..., + 3 = zeer positief)". De evaluatie omvat het affectieve aspect van de attitude. De 
attitude op basis van deze oordelen over de diverse veronderstelde kenmerken wordt berekend 
met behulp van het principe van de verwachte waarde: de (samengestelde) attitude is de som 
over alle veronderstelde kenmerken van de kruisproductcn van waarschijnlijkheid en evaluatie. 

Een tweede element in het Fishbein & Ajzen model (1975) is de "subjectieve norm": de 
ervaren sociale invloed van één of meer referentie-personen of sociale groepen. In dit kader 
wordt gesproken van "relevante anderen". Bijvoorbeeld, de directe subjectieve norm over 
kernenergie kan als volgt worden bepaald: "De mensen (of instanties in mijn omgeving die ik 
belangrijk vind, menen dat ik kernenergie ... (response: 0 = niet moet bestrijden, ..., 6 = sterk 
moet bestrijden). De analytische constructie van de subjectieve norm vindt op ongeveer gelijke 
wijze plaats als de constructie van de attitude. Het cognitieve aspect van de subjectieve norm, 
wordt de "sociale norm" genoemd. De sociale norm omvat de veronderstellingen van een individu 
over de mate waarin anderen wensen dat hij/zij een bepaald gedrag vertoont of een bepaalde 
mening heeft. Bijvoorbeeld, de sociale norm van een relevante ander over kernenergie kan als 
volgt worden gevraagd: "Mijn politieke partij vindt dat ik kernenergie ... (response: 0 = niet 
moet bestrijden, ..., 6 = sterk moet bestrijden)". 

Het tweede, affectieve aspect van de subjectieve norm wordt de "motivatie om te con
formeren" genoemd. De motivatie om te conformeren heeft betrekking op de mate waarin men 
zich ook werkelijk iets aantrekt van de mening van de relevante anderen. Bijvoorbeeld, de 
motivatie om te conformeren aan de mening van een relevante ander over kernenergie kan als 
volgt worden gevraagd: "Van de mening van mijn politieke partij trek ik me ... (response: 
0 = niets aan, ..., 6 = zeer veel aan)". De (samengestelde) subjectieve norm wordt weer bere
kend op basis van de verwachte waarde: de som over alle relevante anderen van de kruispro-
ducten van sociale norm en motivatie om te conformeren. 

Het Fishbein & Ajzen model stelt vervolgens dat de attitude en de subjectieve norm 
tezamen de "intentie" bepalen om een zeker gedrag te vertonen. De intentie tot een bepaald 
gedrag is de cognitieve voorloper van het daadwerkelijk uitvoeren van dat gedrag. In Figuur 6 
wordt het bovengeschetste attitudemodel weergegeven in een specifieke indirecte oorzaak-gevolg 
keten. 
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Uit Figuur 6 blijkt dat wij veronderstellen dat de attitude zowel als de subjectieve norm, en 
de intentie tot gedrag de psychische gezondheid kunnen beïnvloeden. In het kader van dil 
rapport is het attitude-object de (feitelijke of voorgestelde) blootstelling aan ioniserende 
straling. De voorbeelden in de beschrijving van het attitudemodel gaven reeds aan dat wordt 
gemeten op het cognitieve operationele niveau. Met behulp van vragenlijsten wordt onderzocht 
wat de mening is van een individu over (blootstelling aan) ioniserende straling. Dit kan gebeu
ren door rechtstreeks te vragen naar de attitude, de subjectieve norm, of de intentie. Of men 
kan op basis van het geschetste model de attitude en de subjectieve norm analytisch "samen
stellen". De validiteit van het model wordt onder andere nagegaan door de directe attitude of 
subjectieve norm te 'voorspellen' vanuit de samengestelde attitude of subjectieve norm. 

In de volgende sub-paragraaf bespreken wc de meetbaarheid van de psychische gezondheid in de 
indirecte oorzaak-gevolg keten, voor zover deze de onderdelen b tot en met e betreft uit de 
omschrijving in § 2.1. 

3.3.2 Meetbaarheid van psychische gezondheid: onderdelen b t/m e 

Deze sub-paragraaf begint met een algemeen onderdeel waarin meetinstrumenten worden ge
noemd om een indruk te krijgen van de algehele (psychische) gezondheid (§ 3.3.2.1) Vervolgens 
wordt in de twee volgende onderdelen gedifferentieerd naar de meetbaarheid van de onderdelen 
b t/m e in de omschrijving van psychische gezondheid. Onderdeel § 3.3.2.2 is geheel gewijd aan 
onderdeel b van psychische gezondheid: het adequaat verwerken van psychische spanningen. De 
reden hiervan is dat voor de meetbaarheid van onderdeel b veel verschillende operationalisaties 
zijn ontwikkeld. De meetbaarheid van de overige drie onderdelen van psychische gezondheid 
komt in het derde onderdeel (§ 3.3.2.3) aan de orde. 

3.3.2.1 Algemene meetinstmmenten psychische gezondheid 

Er zijn verschillende psychologische testen ontwikkeld om de (psychische) gezondheid van 
individuen te melen. Het voordeel van dergelijke gestandaardiseerde testen is dat zij betrouw
baar en valide zijn. Bij een dergelijke test wordt de score van een individu op die test ver
geleken met de scores van een grote groep vergelijkbare individuen. Deze vergelijking maakt 
uitspraken mogelijk als 'gemiddelde' score: de meeste individuen in de vergelijkingsgroep 
verkregen deze score, of 'extreme' score: weinig individuen uit de vergelijkingsgroep verkregen 
deze score. Deze meetinstrumenten worden vooral gebruikt om zogenaamde 'psychiatrische' 
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gevallen te ontdekken binnen de klinische psychologie. Hel gebruik win dergelijke testen geeft 
echter ook een algemeen inzicht in de psychische gezondheid vnn een individu. 

Wij zullen enkele van deze meetinstrumenten noemen. De 'General Health Questionnaire' 
(GHQ) bevat schalen om onder andere psychische en mentale gezondheid, psychisch welzijn, 
kleine psychiatrische stoornissen en psychische beperkingen te meten (Goldberg, 1972, 1978). De 
'Symptom Checklist 90'(SCL-°0) bevat onder andere schalen om agorafobie, opwinding, depressie, 
bijgeloof, kwaadheid, vijandigheid en inefficiënt denken te meten (Derogatis, Lipman & Covi, 
1973; Arrindcll & Ettcma, 1986). In de 'Hopkins Symptom Checklist' zit ook een schaal om de 
psychische gezondheid te meten (Luteijn, Hamel, Bouman & Kok, 1984), 

Naast deze algemene schalen of testen om de psychische gezondheid w meten kunnen ook 
lesten (schalen) gebruikt worden die aanwijzingen geven voor de psychische gezondheid. Ten 
eerste testen (schalen) die de male van depressiviteit van een individu meten, Een voorbeeld 
van een dergelijke test is 'Beck's Depression Inventory' (BDI: Beck et al., 1961). Ten tweede 
tests die de 'zelfwaardering' (self-esteem) van en individu meten. Zelfwaardering is de houding 
die een individu heeft ten aanzien van zichzelf. Een lest is bijvoorbeeld 'Rosenberg's Self-
esteem Scale" (RSE: Rosenberg, 1965; Hclbing, 1932). 

3.3.2.2 Onderdeel b: verwarken van psychische spanningen 

Het adequaat kunnen verwerken van psychische spanningen wordt als volgt gcconceptualiseerd. 
De psychische spanningen worden beschouwd als 'stress'. Het 'kunnen verwerken' wordt opgevat 
als 'omgaan met' ('coping'). In § 3.3.1,1 hierboven is de intermedicrende variabele 'p e r c e Pl ' e ' 
besproken vanuit de onderzoekslijn 'het omgaan met stress'; zie ook Figuur 4, Hierin werd 
beschreven dat het beoordelingsproces bepalend is voor de mate van stress en de wijze waarop 
daarmee wordt omgegaan. In het algemeen kan de 'perceptie' (hoe ook gemodelleerd) de mate 
van stress en de omgang daarmee beïnvloeden. De wijze van omgaan met stress kan de hoe
veelheid stress verminderen of vermeerderen. Op dit laatste komen we aan het eind van dit 
onderdeel terug. Wij zullen nu eerst de meetbaarheid van stress bespreken. 

Stress is één van de meest onderzochte en geoperationaliseerde psychologische begrippen. 
Op alle niveaus van operationalisatie zijn betrouwbare en valide instrumenten ontwikkeld om de 
mate van stress te meten. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar de verschillende 
handboeken die over stress zijn verschenen (zie bijvoorbeeld, Kutash & Schlesinger, 1980). Wij 
zullen hier een beknopte weergave geven van enkele meetinstrumenten op de verschillende 
niveaus van operationalisatie. 

Op het psychofysiologisch meetniveau zijn vooral stress-indices ontwikkeld met betrekking 
tot het cardiovasculaire systeem en de hormoon-regeling. Bijvoorbeeld, een verhoogde bloeddruk 
en een versnelde hartslag zijn indices van stress, evenals een verhoogde hoeveelheid van de 
catecholamines epinefrine (adrenaline) en norepinefrine (noradrenaline) in het bloed en de urine. 
Al deze fysiologische indices hebben te maken met de toegenomen activiteit van het sympati-
sche deel van het autonome zenuwstelsel. In een dergelijke fysiologische toestand is het 
individu "actie-bereid". 

Op het gedragsniveau zijn geen standaard meetinstrumenten of testen ontwikkeld. Sugge
sties voor operationalisaties op dit niveau zijn: observeren van gehaast en druk gedrag (bij
voorbeeld, veel en snel praten, veel handbewegingen maken, met de vingers op een tafel tikken, 
etc), en het observeren van vermijdingsgedrag (proberen te voorkomen dat men in contact 
komt met, of in de nabijheid komt van de stimulus die de stress oproept). 

Op het cognitieve operationalisatieniveau zijn daarentegen wel v/eer velerlei standaard 
meetinstrumenten ontwikkeld. Eén voorbeeld hiervan is de "Self-Rating Anxiety Scale" (SAS: 
Zung & Cavenar, 1980). In de SAS wordt men gevraagd aan te geven hoe vaak men last heeft 
van bepaalde gevoelens en lichamelijke problemen. Voorbeelden van uitspraken in de SAS zijn: 
"Ik voel mij meer nerveus en opgewonden dan gewoonlijk", "Ik heb nachtmerries", "Ik heb last 
van hoofdpijn en nekkrampen" en "Ik heb het gevoel dat alles fout gaat en dat mij van alles 
kan overkomen". 

De meeste mensen kunnen (een beperkte mate van) stress adequaat verwerken. Daardoor 
neemt de stress af. Indien men niet adequaat met de stress leert omgaan, kan de stress toene
men of langdurig aanwezig blijven. Hierdoor kunnen ernstige somatische klachten ontstaan 
zoals maagzweren, hoge bloeddruk, of een hartaanval. Deze somatische klachten kunnen echter 
ook optreden indien men langdurig blootstaat aan milde vormen van stress waar men redelijk 
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adequaat mee om kan gaan, 
Altcna et aJ. (1988) hebben in hut door hen verrichte onderzoek over de effecten van 

geluidshinder op de (psychische) gezondheid een soortgelijk model gebruikt ais door ons ge
schetst is in Figuur 4, Het door hen gehanteerde model gaat er eveneens van uit dat de 
effecten van geluidshinder op de (psychische) gezondheid gemedieerd worden door een 'beoor
delingsproces'. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die werd ingevuld door 2000 personen, 
die aan verschillende mate van geluidshinder waren blootgesteld in het dagelijkse leven, Van 
deze 2000 personen werden 850 medisch onderzocht. Ten tweede werd een laboratorium-onder
zoek verricht waarin 24 personen (kunstmatig) werden blootgesteld aan geluidshinder, terwijl 
men een taak moest verrichten. Op het pysehofysiologische mcetniveau werd gekeken naar de 
bloeddruk. Uit het medisch onderzoek bleek er geen relatie te bestaan tussen de mate van 
geluidshinder en de bloeddruk. Echter, in het laboratorium experiment werden wel effecten van 
geluidshinder op de bloeddruk geconstateerd. In het laboratorium experiment werd ook gegeken 
naar de effecten van geluidshinder op de uitvoering van een taak (gedragsniveau). Geconsta
teerd werd dat geluidshinder geen effect had op de taakuitvoering. Dit werd verklaard vanuil de 
idee dat personen zich extra inspannen om de taak goed uit te voeren, indien men last heeft 
van geluidshinder. Vandaar dat men geen effecten van geluidshinder op de taakuitvoering vond, 
maar wel effecten van geluidshinder op de bloeddruk (de 'extra' inspanning). Uit de vragen
lijsten (cognitieve mcetniveau) bleek dat personen die meer geluidshinder ondervonden, meer 
klachten hadden over de eigen gezondheid, over de slaapkwaliteit, en meer gevoelens van onrust 
en spanning rapporteerden. 

3.3,2.3 Onderdelen c t/m e; ontplooiing, levensdoelen, en relaties 

Nu volgen suggesties voor de meetbaarheid van de overige drie onderdelen uit de omschrijving 
van psychische gezondheid, c t/m e (§ 2.1). Deze drie onderdelen bevinden zich vooral op het 
cognitieve operationele niveau, De geëigende meetwijze is dus het stellen van vragen aan het 
individu over deze drie psychische gezondheidsaspecten. Bijvoorbeeld: in hoeverre men zelf vindt 
dat men zich kan ontplooien, in welk opzicht en waarom wel of niet? Of: in hoeverre men 
levensdoelen naar tevredenheid kan nastreven, en of men bevredigende relaties met anderen 
heeft. Wij wijzen ook op het belang van de mening van andere personen over iemands psychi
sche gezondheid. Iemand .kan zichzelf wel volledig psychisch gezond achten, maar zijn/haar 
naaste omgeving kan een geheel andere mening zijn toegedaan. 

Nadat in bovenstaande twee sub-paragrafen de meetbaarheid van de variabelen in de verschil
lende specifieke indirecte oorzaak-gevolg ketens (Figuren 4, 5 en 6) is besproken, wordt in de 
volgende subparagraaf de meetbaarheid van de indirecte causale relatie tussen de (feitelijke of 
voorgestelde) blootstelling aan ioniserende straling en de psychische gezondheid behandeld. 

3.3.3 Meetbaarheid van de indirecte causale relatie 

Bij de bespreking van de meetbaarheid van de indirecte causale relatie bekijken we de inter-
mediërende variabele - 'perceptie' - niet specifiek vanuit de drie verschillende onderzoekslijnen. 
Deze sub-paragraaf gaat over de relatie tussen 'ioniserende straling(sbron)', 'perceptie', en 
'psychische gezondheid'. Wij gaan dan ook uit van de algemene indirecte oorzaak-gevolg keten 
zoals weergegeven in Figuur 2 (§ 2.2). 

De beschrijving van de indirecte causale relatie tussen straling(sbron) en psychische 
gezondheid vergt gegevens omtrent (1) het effect van straling(sbron) op 'perceptie' en (2) het 
effect van 'perceptie' op psychische gezondheid. Onderzoek hierover ware bij voorkeur in één 
samenhang: straling(sbron) --> 'perceptie' --> psychische gezondheid, uit te voeren. Evenals bij 
de meetbaarheid van de directe causale relatie (§ 3.2.2) dient ook bij de meting van de in
directe causale relatie gecontroleerd te worden voor variabelen die, naast de straling(sbron), 
ook invloed uitoefenen op de indirecte causale relatie. Zoals in Figuur 2 staat weergegeven zijn 
dit de algemene variabelen 'fysische context', 'persoonskenmerken' en 'sociale factoren'. Af
hankelijk van de onderzoekslijn van waaruit de perceptie gemodelleerd wordt, kunnen andere, 
meer specifieke variabelen gecontroleerd worden binnen dit onderzoek naar de indirecte causale 
relatie. 

Met betrekking tot het eerste punt in de indirecte causale relatie: straling(sbron) --> 
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'perceptie', is het van belang dat duidelijk is wat gepercipieerd wordt, Vervolgens moet worden 
onderzocht hoe dit wordt gepercipieerd, In het kader van dit rapport houdt dit in dut onder
zocht moet worden hoe de perceptie van 'blootstelling aan ioniserende straling' in elkaar steekt, 
Vragen die beuntwoord zouden kunnen worden zijn bijvoorbeeld; is de perceptie van 'blootstel
ling aan ioniserende straling' verschillend van de perceptie van 'blootstelling aan chemisch 
afval'; of is /.ij verschillend van de perceptie van 'een wandeling maken in de zon'? 

Ten aanzien van het tweede punt, de relatie tussen de perceptie en de psychische gezond
heid, dient onderzocht te worden of en in hoeverre de wijze van perceptie (het hoe) de psy
chische gezondheid beinvloedt, Belangrijke vraag in dit kader is in hoeverre verschillende 
percepties van blootstelling aan ioniserende straling verschillende effecten hebben op de psy
chische gezondheid, Bijvoorbeeld: zijn mensen, die blootstelling aan ioniserende straling als 
meer riskant percipieren dan andere mensen, ook psychisch ongezonder? 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven welke gegevens over effecten van ioniserende 
straling op de psychische gezondheid zijn gevonden in het literatuuronderzoek. 

4. STRALING(SBRC)N) EN PSYCHISCHE GEZONDHEID: EMPIRISCHE EVIDENTIE 

De effecten van ioniserende straling worden verdeeld in een aantal soorten effecten, Ten eerste 
is er de indeling naar stochastische versus niet-stochastische effecten. Bij stochastische effec
ten is de stralingsdosis gerelateerd aan de kans op dat effect. Bij deze effecten is er geen 
sprake van een drempeldosis waaronder het effect niet optreedt. Voorbeelden van dergelijke 
effecten zijn kanker en afwijkingen bij nakomelingen (genetische effecten). Bij niet-stochas
tische effecten is de stralingsdosis gerelateerd aan de ernst van het effect. Hier is wel sprake 
van een drcmpeldosis waaronder het effect niet optreedt. Voorbeelden zijn staar, vermindering 
van beenmergcellen en ontsteking van de huid (Mays, 1988). Een tweede indeling van effecten 
van ioniserende straling is die naar acute versus late effecten. Acute effecten zijn effecten van 
straling die binnen enkele uren of dagen optreden na de blootstelling aan de slraling(sbron). 
Late effecten zijn effecten van straling die pas enkele of vele jaren na de blootstelling optre
den (NVS, 1985). 

De eenheden die de stralingsdosis aanduiden worden meestal gegeven in eenheden die de 
geabsorbeerde dosis weergeven óf in eenheden die het 'dosisequivalent' weergeven. Onder de 
geabsorbeerde dosis verstaat men de hoeveelheid energie die door de ioniserende straling aan 
een massa-eenheid stof ter plaatse wordt overgedragen. De gebruikte eenheden zijn RAD of 
volgens het Si-stelsel de Gray (Gy: 1 Gy = 100 rad). Het dosisequivalent geeft de biologische 
schade aan die door de betreffende straling veroorzaakt kan worden. Deze schade is afhankelijk 
van het soort straling en de energie van de straling, Hiertoe wordt de geabsorbeerde dosis 
vermenigvuldigd met een kwaliteitsfactor die karakteristiek is voor de biologische schade die 
door de betreffende straling veroorzaakt wordt, De gebruikte eenheden zijn REM of volgens het 
Si-stelsel Sievert (Sv);(l SV = 100 REM). 

De wetenschap is het eens over de effecten van hoge stralingsdoses. Dit zijn niet-stochas
tische, acute of late effecten. De NVS (1985) noemt bij bestraling van het gehele lichaam van 
de mens een letale dosis van ca. 4 Gy (400 RAD), dat wil zeggen dat 50% van de bestraalde 
personen een dergelijke dosis niet zal overleven als gevolg van het beenmergsyndroom. Effecten 
van doses boven 3 Gy (300 RAD) die de dood tot gevolg hebben zijn het beenmergsyndroom, 
het maagdarmsyndroom en het centrale zenuwstelselsyndroom. Doses van meer dan 0,2 Gy (20 
RAD) kunnen een orgaan zodanig beschadigen dat het voor kortere of langere tijd dysfunctio-
neert. Nienhuys & Reinders (1983) noemen hoge doses, doses boven de 50 REM (0,5 Sv = 500 
mSv). Bij dergelijke doses treden direct merkbare effecten op zoals roodkleuring ('verbranding') 
van de huid en bloedafwijkingen. 

De wetenschap is het oneens over de effecten van lage doses straling (Nienhuys &. Reyn-
ders, 1983; Mays, 1988). Bij lage doses is sprake van stochastische, late effecten. In Nederland 
geldt de norm van 50 mSv/jaar voor stralingsbelasting voor radiologische werkers. De gewone 
bevolking mag per jaar aan 5 mSv blootstaan, mits gemiddeld over het leven 1 mSv per jaar 
niet wordt overschreden. 

In dit hoofdstuk wordt in § 4.1 de gevonden literatuur over de directe oorzaak-gevolg 
keten besproken. In deze paragraaf is de aard en de intensiteit van de straling van belang voor 
de gevonden effecten. In § 4.2 wordt de gevonden literatuur over de indirecte oorzaak-gevolg 
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kelen besproken, In deze puragrauf ia du aurd en du intensiteit van de straling van minder 
belang mingcxien de effecten van straling op de psychische gezondheid gemedieerd worden door 
de 'perceptie'. 

4.1 Directe oor/aak-gevolg keten: empirische evidentie 

De tol nu toe gevonden literatuur over de directe oorzaak-gevolg keten heeft vooral betrekking 
up experimenten met dieren als subjecten, waarbij met hoge stralingsdoses werd geëxperimen
teerd. Daarnaast is (epidemiologisch) onderzoek verricht bij onder andere de slachtoffers van de 
a toom bom men op Hiroshima en Nagasaki, Mede door dergelijk onderzoek wordt langzamerhand 
meer bekend over de effecten van lage doses straling. Deze effecten hebben vooral betrekking 
op de ontwikkeling van de hersenen van de menselijke foetus, waardoor IQ-afnamc plaats vindt, 
Aan het slot van deze paragraaf gaan wij op deze directe IQ-effecten in. Eerst wordt een 
overzicht gegeven van de gevonden literatuur over het dicronderzoek met hoge stralingsdoses. 

De gebruikte dieren in de experimenten zijn vooral een bepaald soort ratten (bijvoorbeeld 
Spraquc Dawley ratten). Psychologisch gezien zijn vooral de effecten van ioniserende straling 
op leerprestaties interessant. Soms wordt bepaald aangeleerd gedrag slechter verricht of soms is 
het leren zelf verslechterd vanwege blootstelling aan ioniserende straling. Zoals in § 3.2 werd 
aangegeven is leren slechts mogelijk bij een adequate werking van bepaalde cognitieve functies 
en capaciteiten. Een verslechterde leerprestatie of slechter leren duidt dus op een verminderde 
werking van één of meer cognitieve functies of capaciteiten. Met behulp van goed ontworpen 
(gedrags)taken in leerexperimenten kan worden nagegaan welke cognitieve functie of capaciteit 
door de ioniserende straling negatief is beïnvloed, 

In verschillende onderzoeksverslagen wordt beschreven dat ioniserende straling een smaak-
aversie kan bewerkstelligen in een klassiek conditioneringsexperiment (bijvoorbeeld, Rabin & 
Hunt, 1986; Hunt, Rabin & Lee, 1987). In dergelijke experimenten wordt de dieren iets te 
drinken aangeboden wat ze graag nutttigen. Echter wanneer de dieren de vloeistof drinken 
worden ze aan ioniserende straling blootgesteld, Door deze conditionering drinken de dieren de 
desbetreffende vloeistof niet meer. De straling wordt blijkbaar als negatief (als straf) ervaren. 
In een enkel onderzoek wordt vermeld dat naast de smaakaversie de ioniserende straling ook 
braken (emesis) tot gevolg had (bijvoorbeeld, Rabin, Hunt, Chedester & Lee, 1986), Stralingsdo
ses die genoemd worden zijn, onder andere: 200 RAD gamma-straling (Ossenkopp, 1983), 10ü 
RAD gamma-straling (Rabin & Hunt, 1983), 100, 200 en 300 RAD gamma-straling (Rabin, Hunt & 
Lee, 1984), en 20 en 40 RAD gamma-straling (Ossenkopp & Giugno, 1985). 

Onderzocht wordt hoe straling deze aversie bewerkstelligt. Hiertoe worden groepen dieren 
gebruikt waarbij een lesic is aangebracht in de hersenen. Uit een onderzoek van Rabin, Hunt & 
Lee (1984) bleek dat na een lesie in de Area Postrema en bestraling van alleen de kop van de 
ratten wel de smaakaversie optrad. Wanneer echter alleen het lichaam werd bestraald bij ratten 
met de lesie bleek de smaakaversie niet op te treden. Men zoekt dus naar een biologische, 
neurologische verklaring voor de reden dat de smaak van de proefdieren verandert bij een 
smaakaversie ten gevolge van ioniserende straling. 

Een andere groep onderzoeken richt zich op de biochemische effecten van ioniserende 
straling. Zo vonden Dafny & Pellis (1986) en Pellis, Kletzly, Dougherty & Aronowski et al. 
(1987) dat ratten, die verslaafd waren aan opiaten, na gamma-bestraling minder ontwenningsver
schijnselen vertoonden. Teskey & Kavaliers (1984) vonden dat muizen bestraald met 15.0 Gy of 
2.5 Gy na de bestraling tekenen vertoonden van pijnongcvocligheid (analgesia), ongeacht de 
dosis. Indien men dieren de stof Naloxone, een opiaten-antagonist, toediende, verdween de 
pijnongevoeligheid. Deze en andere onderzoeken (Mickley, Stevens, White & Gibbs, 1983) 
suggereren dat ioniserende straling endogene opiaten activeert. Deze activering verklaart de 
afname van ontwenningsverschijnselen, indien de dieren verslaafd waren aan opiaten, en bij
voorbeeld de motorische hyperactiviteit als de dieren niet verslaafd waren. 

Een aantal andere onderzoeken richt zich op de effecten van straling, wanneer de be
straalde dieren nog niet of pas geboren waren. Hultcrantz (1985) liet zien dat prenatale ionise
rende straling (0.5, 1.0 of 2.0 Gy gamma-straling over het gehele lichaam van de zwangere 
muis) de embryonale ontwikkeling van het binnenoor beïnvloedde. Tanaka, Iwasaki, Inomata, 
Nasu et al. (1986) lieten het beschermende effect zien van vitamine E op de retardatie van 
Wistar ratten, die prenataal bestraald waren met 100 rad röntgenstraling. Dit zijn rechtstreekse 
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biologische effecten van ioniserende straling, waardoor de vermogens van dieren in liet prena
tale stadium reeds werden aangetast. 

De effeeten van ioniserende straling op het leren van dieren werd ook rechtstreeks in een 
aantal onderzoeken bekeken. Lal, Bennett, Bennett, Forsler et al. (1986) vonden dat oudere 
muizen na ioniserende straling geen vermijdingsgedrag meer konden leren. In twee onderzoeken 
werd Rhesus-aapjes geleerd om een hefboom in te drukken als een lampje ging branden (Brown 
el al,, 1984; Yochmowilz, Brown &. Kenneth, 1985). Ioniserende straling (500 of 675 RAD neutro
nen straling in Brown et al, 1984; neutron/gamma stralingseombinatic in 5.8:1 ratio met gemid
deld 11.00 RAD in Yochmowitz et al,, 1985) beïnvloedde de prestaties van de napjes sterk 
negatief in deze tijdsafhankelijke taak; het aantal goede responses verminderde sterk en de 
aapjes hadden veel meer tijd nodig om te reageren. Wu & Wang (1984) lieten zien dat ratten 
ten gevolge van ioniserende straling niet goed in staat waren om een doolhof te leren door
kruisen: er waren meer fouten en er was meer tijd nodig om het te leren, 

Mays (1988) beschrijft de mogelijke effecten van bestraling van zwangere vrouwen met lage 
stralingsdoscs op do ontwikkeling van de foetus. Hij baseert zijn conclusies op onderzoek bij 
slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki die prenataal werden bestraald. 
Indien men niet let op de duur van de zwangerschap tijdens de bestraling, is de schatting dat 
per Gy geabsorbeerde dosis een afname van 11 ± 2 IQ-puntcn optreedt. Nadere analyse wees uit 
dat bij bestraling in de 8ste tot de 25ste week van de zwangerschap het risico ongeveer 
tweemaal zo groot is, Straling bleek weinig invloed te hebben op het IQ bij blootstelling vóór 
de 7de week van de zwangerschap of na de 26ste week. Mays concludeert dat er voor dit IQ-
effect van straling geen drempeldosis is, zelfs bij een dosis van 0,04 Gy (rad een afname van 
hel IQ op. In de woorden van Mays: "Het lijkt biologisch aannemelijk dat een afname van het 
IQ het gevolg kan zijn van een kleine hoeveelheid straling die in uiterst korte tijd wordt 
opgenomen in de hersenen ten tijde van hel meest gevoelige stadium van de ontwikkeling." 

In de volgende paragraaf wordt do gevonden literatuur over indirecte effecten van ioniserende 
straling op de psychische gezondheid besproken. 

4.2 Indirecte oorzaak-gevolg keten: empirische evidentie 

De gevonden literatuur over de indirecte oorzaak-gevolg keten wordt in drie sub-paragrafen 
behandeld. In sub-paragraaf § 4.2.1 wordt de empirische evidentie over de intermediërende 
variabele "perceptie" besproken vanuit de in § 3.3.1 behandelde drie onderzoekslijnen. In de 
twee volgende sub-paragrafen komen de effecten op de psychische gezondheid aan de orde, 
Deze effecten zijn onderverdeeld in § 4.2.2 die handelt over dagelijkse zorgen en levensproble
men, en § 4.2.3 die psychische stoornissen beschrijft. 

4.2.1 Slraling(sbron) en 'perceptie': empirische evidentie 

Literatuur over de "perceptie" van (feitelijke of voorgestelde) blootstelling aan ioniserende 
straling is alleen gevonden in de twee onderzoekslijnen 'waargenomen risico' en 'attitude-
onderzoek'. Literatuur aangaande het beoordelingsproces binnen de onderzoekslijn 'het omgaan 
met stress' is niet gevonden. Een tweede beperking betreft de vraag naar het wat van de 
perceptie. Blijkbaar is veel onderzoek geïnitieerd op de vraag "waarom is men toch zo tegen 
kernenergie en de opslag van radioactief afval?". Onderzoek naar verschillen in perceptie tussen 
voor- en tegenstanders van kernergie komt dan ook vaak aan de orde. 

Binnen de onderzoekslijn over waargenomen risico is bijvoorbeeld gekeken naar de ver
schillen in waargenomen risico tussen kernenergie en röntgenstraling op een aantal risico
dimensies (Slovic, Lichtenstein & Fischhoff, 1980). Men vond de gevolgen van kernenergie meer 
schadelijk,. meer beangstigend, meer onbekend, minder controleerbaar en men vond dat men 
minder vrijwillig bloot stond aan de gevolgen van kernenergie. Men vindt kernener-gie dus 
vooral riskant omdat de mogelijke gevolgen zo schadelijk zijn en omdat noch persoonlijk noch 
door experts invloed kan worden uitgeoefend op de mogelijke gevolgen. Ook de onvrijwilligheid 
van blootstelling is een belangrijk kenmerk van de riskantheid van kernenergie (bijvoorbeeld, 
Midden, Daamen & Verplanken, 1984). 

Binnen de lijn van attitude-onderzoek vinden we vooral veel resultaten over de verschillen 
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In perceptie lussen voor- en tegcnsianders vun kernenergie. Uilgaunde vun het attitudemodcl 
van Fishbein & Ajzcn (§ 3,3.1.3) vond men verschillen in attitude en subjectieve norm. Ten 
aanzien van de attitude gebruikten voor- en tegenstanders undere veronderstelde kenmerken, en 
over dezelfde veronderstelde kenmerken had men verschillende waarschijnlijkheidsoordclcn en 
evaluaties (bijvoorbeeld, Van der Pligt, Van der Linden & Ester, 1982), De verschillen in de 
subjectieve norm tussen voor- en tegenstanders zijn beschreven in § 2,3.3. 

Olway, Maurer & Thomas (1978) vonden vier dimensies die 39 veronderstelde kenmerken 
van kernenergie goed konden omvatten: (1) de economische voordelen, (2) de gevaren voor het 
milieu en fysieke gevaren ten gevolge van de 'normale' lage dosis straling en mogelijke on
gelukken, (3) sociaal-politieke gevolgen, en (4) psychologische risico's zoals angst en stress, 
Voor- en tegenstanders van kernenergie verschilden op alle vier dimensies: voorstanders zagen 
meer voordelen en minder gevaren voor het milieu, minder sociaal-politieke gevolgen en minder 
psychologische risico's dan de tegenstanders van kernenergie. 

Fischhoff, Slovic, Lichtcnstein, Read & Combs (1978) voerden een onderzoek uit waarin 
respondenten (leden van de League of Women Voters en hun echtgenoten) de risico's en voor
delen van dertig verschillende activiteiten en technologieën moesten beoordelen, waaronder 
kernenergie. De resultaten toonden aan dat, ten eerste, de voordelen van kernenergie niet 
hoog werden gewaardeerd. Men vond zelfs dat fietsen, huishoudelijke, apparaten en 'vliegen' 
meer voordelen boden dan kernenergie. Ten tweede werd de deelnemers gevraagd het risico dat 
men sterft ten gevolge van de activiteit of technologie in te schatten. Het risico van kernener
gie werd als zeer hoog ingeschat. Alleen 'motorvoertuigen' vond men even riskant als kernener
gie. Ten derde vonden de deelnemers dat kernenergie veel veiliger moest worden dan zoals zij 
het nu zagen. 

Slovic, Lichtenstein & Fischhoff (1980) gingen in verder onderzoek na waarom men het 
risico om te sterven ten gevolge van kernenergie zo hoog inschatte. Het hoge risico bleek niet 
veroorzaakt te worden door de ernst van het sterven ten gevolge van kernenergie. Alle wijzen 
van sterven ten gevolge van de dertig verschillende actieviteiten en technologieën vond men 
relatief even ernstig. Ook kon het hoge risico niet worden toegeschreven aan hogere inschat
tingen van het aantal sterfgevallen ten gevolge van kernenergie in een gemiddeld jaar. Kern
energie onderscheidde zich van de andere activiteiten in de zin dat men aan kernenergie een 
zeer grote potentiële catastrofalitcit toeschreef: "Als het mis gaat, dan gaat het ook goed 
mis. 

Een uitgebreide studie van Pokorny (1977) naar de mening over kernenergie van een 
representatief deel van de Amerikaanse bevolking liet zien dat tegenstanders van kernenergie 
minder voordelen verbonden zien aan deze technologie. Men zag kernenergie niet als een 
noodzakelijk onderdeel van de energievoorziening. Dit valt binnen het in § 2.3.2 genoemde 
persoonskenmerk 'maatschappijopvatting'. De attitude ten opzichte van kernenergie valt tn een 
bredere politieke en sociaal-economische wereldbeschouwing (bijvoorbeeld, Midden, Daamen & 
Verplanken, 1984). 

De twee grote ongelukken met kerncentrales, "Three Mile Island" en "Tsjernobyl", hebben 
zowel voor- als tegenstanders van kernenergie meer bewust gemaakt van de mogelijke negatieve 
gevolgen van kernenergie. De psychologische gevolgen van het ongeluk in Three Mile Island 
(TMI) hebben vooral invloed gehad op de omwonenden van deze centrale (zie volgende § 4.2,2). 
In dit kader is van belang dat één van de effecten van het ongeluk was dat omwonenden veel 
wantrouwiger waren geworden ten opzichte van de overheid (Gray Gricar & Baratta, 1983). Men 
had het idee dat de eerste rapporten over de hoeveelheid vrijgekomen straling opzettelijk 
misleidend waren geweest. In hun ogen was de overheid geen betrouwbare, objectieve bron van 
informatie meer. 

Het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl heeft vooral invloed gehad op de menings
vorming van het Europese publiek. Verplanken (1988) rapporteert een longitudinale studie over 
de effecten van 'Tsjernobyl' (april 1986) op de attitude ten aanzien van kernenergie in Neder
land. In deze studie waren er vier meetpunten: een maand voor Tsjernobyl (To), een maand na 
Tsjernobyl (Tx), zes maanden na Tsjernobyl (T2), en negentien maanden na Tsjernobyl (T3). 
Direct na het ongeluk is de attitude ten aanzien van kernenergie veel negatiever dan voor het 
ongeluk. Dit effect werd vooral veroorzaakt door de veranderde mening van initiële voorstan
ders van kernenergie: tegenstanders behielden hun negatieve attitude, maar een aantal voor
standers kreeg een negatieve attitude. Echter op tijdstip T 2 had men weer ongeveer dezelfde 
attitude als vóór het ongeluk. Op tijdstip T 3 daarentegen is men weer meer negatief ten 
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aanzien van kernenergie. Verplunken verklaart dit door de eerste reactie (Ti) een 'affectieve' 
reactie te noemen; de directe emotionele reactie op de gebeurtenissen, Pas in een tweede 
cognitieve stap worden (eventueel) de gebeurtenissen en de informatie verwerkt tol een meer 
stabiele attitudeverandering, Op T3 is 94% van de tegenstanders nog steeds tegenstander van 
kernenergie en is 43% van de voorstanders op To veranderd in tegenstanders. 

De verandering in de attitude werd vooral toegeschreven aan, een veranderde inschatting 
van de kans op veel doden en gewonden ten gevolge van kernenergie, Deze kans werd na het 
ongeluk op allo drie de tijdstippen als zoor hoog ingeschat. De voordelen die men zag in 
kernenergie veranderden niet direct na hel ongeluk, Echter op tijdstip T.i, negentien maanden 
na het ongeluk, zag men in het algemeen toch minder voordelen dan zes maanden na het 
ongeluk. 

In de twee volgende sub-paragrafen wordt de literatuur over de effecten van de inlermc-
dicrende variabele - 'perceptie' • op psychische gezondheid besproken. Opvallend is dat er geen 
onderzoek is gevonden over de effecten van de perceptie op de door ons gedefinieerde onder
delen van de psychische gezondheid (§ 3.3.2) binnen één van de drie onderscheiden onder
zoekslijnen. Wel is onderzoek gevonden waar sprake is van een algemene invulling van de 
intermcdiérende variabele "perceptie", en de relatie daarvan met psychische gezondheid. Maar 
daarin gaat het niet over de effecten van een bepaald beoordelingsproces, een bepaald waar
genomen risico of een bepaalde attitude op de psychische gezondheid. Relalief veel onderzoek is 
gevonden over de mate van stress (onderdeel b, psychische gezondheid) ten gevolge van de 
perceptie van mogelijke blootstelling aan ioniserende straJing na het ongeluk in Three Mile 
Island (1979). 

4.2.2 Dagelijkse zorgen en levensproblemen 

In deze sub-paragraaf worden artikelen besproken die gaan over de gevolgen van blootstelling 
aan (feitelijke of voorgestelde) ioniserende straling op de psychische gezondheid. Ten eerste 
worden resultaten van onderzoeken naar aanleiding van hel ongeluk in de kernreactor van 
Three Mile Island (TMI) beschreven. Deze onderzoeken gaan vooral over de effecten op de mate 
van stress, die men ervoer ten gevolge van het ongeluk. Ten tweede ' worden West-Duitse 
reacties besproken op het ongeluk in Tsjernobyl. Tot slot wordt een artikel besproken, waarin 
interviews met personeel in grote ziekenhuizen over medische straling worden beschreven. 

Slovic (1982) beschrijft een aantal telefonische enquêtes die zijn verricht bij omwonenden 
van TMI en vergelijkbare niet-omwonenden van TMI. Direct na het ongeluk bleek dat omwonen
den meer klachten hadden over gedragsproblemen (bijvoorbeeld slapeloosheid, overeten, moeilijk 
kunnen nadenken), meer klachten over somatische problemen (bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn) 
en meer klachten over psychologische problemen (bijvoorbeeld angst, depressiviteit) dan niet-
omwonenden. Ook bleek dat hoe dichter men bij TMI woonde, des te ernstiger de klachten 
waren. Tevens bleken vrouwen met jonge kinderen die binnen een straal van 10 mijl rondom 
TMI woonden meer klachten te hebben dan de overige omwonenden binnen deze straal. De 
klachten namen na verloop van tijd af. Richardson, Sorenson & Soderstrom (1987) rapporteren 
een statistische analyse van de data uit bovengenoemde telefonische enquêtes. Zij toetsten een 
model om na te gaan welke variabelen invloed hadden op de psychosociale gevolgen van het 
TMI-ongeluk. Onder psychosociale gevolgen verstond men individuele stress, familieverstoring en 
ervaren veranderingen in de gemeenschap. Uit de analyse bleek dat vooral de attitude ten 
aanzien van de TMI-reactor (niet kernreactoren in het algemeen) en de 'gevoeligheid voor 
stralingsrisico's' (bijbehorende vragen waren: 'ervaren bedreiging', 'overstuur door ongeluk', en 
'zorgen over ongeluk') de psychosociale gevolgen beïnvloedden. 

Kasl, Chisholm & Eskenazi (1981a, 1981b) en Chisholm, Kasl & Eskcnazi (1983) beschrijven 
de effecten van het ongeluk in TMI op het personeel van de kerncentrale. Een telefonische 
enquête werd ongeveer zes maanden na het ongeluk uitgevoerd bij personeel van de TMI-
centrale en een andere kerncentrale (Peach Bottom Reactor, 40 miles from TMI). De belangrijk
ste conclusies waren dat veel personeelsleden van TMI meenden dat ten tijde van het ongeluk 
hun gezondheid in gevaar was gebracht. Echter, zes maanden na het ongeluk bestonden er geen 
verschillen tussen het personeel van TMI en de andere centrale ten aanzien van de waardering 
van de veiligheid van de werksituatie: er was geen sprake van onveilige werksituaties. Ten tijde 
van het ongeluk ervoer het TMI-personeel veel onzekerheid en conflict: men voelde zich slecht 
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geïnformeerd, men was onzeker over de uilkomst van liet ongeluk, en men ervoer meer rol
conflict ("wie moet wat doen?"), Het TMI-personeel was minder tevreden over zijn werk en 
onzekerder over zijn bcroepstoekomst dan het personeel van de andere centrale, Vergelijkingen 
tussen het TMI-personccl en het personeel van de andere centrale 6n vergelijkingen tussen het 
TMI-personeel voor en na het ongeluk, gaven nan dat liet TMI-personeel na het ongeluk meer 
perioden van angst, ernstige bezorgdheid en overstuur-zijn rapporteerdde en dat het TMI-
personeel meer verschillende psychofysiologische symptomen ervoer. De (nfdelings)chcfs van TMI 
rapportcerdden een grotere demoralisatie in de vorm van gevoelens van hopeloosheid, verwarring 
en opwinding, Het gebruik van drugs (medicijnen), alcohol, of het bezoeken van een arts kwam 
niet vaak voor, hoewel na het ongeluk enkele excessen onder het TMI-personeel voorkwamen. 

Baum, Gatchel & Schacffcr (1983) onderzochten chronische stress-effecten bij omwonenden 
van de kerncentrale in Three Mile Island, Dit onderzoek werd dón jaar na het ongeluk met de 
kerncentrale verricht, De onderzoekers gebruikten psychofysiologische opcrationalisatics (bij
voorbeeld de hoeveelheid catecholamine in de urine), gedragsopcrationulisaties (uitvoering van 
gedragstuken, zoals hel ontdekken van lypogralische en grammaticale fouten in een tekst) en 
cognitieve operationalisaties (de "Symptom Checklisl-90" en de "Beck Depression Inventory"). Op 
al deze niveaus van operationalisatic vonden zij een verhoogde stress bij omwonenden van de 
reactor in Three Mile Island, Interessant is dat de onderzoekers ook de stress onderzochten van 
drie andere groepen personen, namelijk: (1) personen die bij een kolencentrale woonden, (2) 
personen die bij een onbeschadigde kerncentrale woonden en (3) personen die in een gebied 
verder dan 20 mijl van een electriciteitsccntrale verwijderd woonden. Alleen bij de groep 
personen die dicht in de buurt van de reactor van Three Mile Island woonden werd een ver
hoogde stress gevonden. Ook Cleary & Houts (1984) rapporteren dat na een jaar nog mensen 
overstuur waren wegens het ongeluk. Deze studie geeft aan dat vooral vrouwen, jonge, niet-
alleenstaande personen en personen die dichtbij de centrale woonden nog overstuur en angstig 
waren. 

De invloed van specifieke variabelen op de mate van stress werd ook gevonden in onder
zoek naar aanleiding van het ongeluk bij TMI. Zo vonden Fleming, Baum, Gisriel &. Gatchel 
(1982) dat naarmate men meer sociale ondersteuning had, men minder stress ervoer. Uit het 
onderzoek van Davidson, Baum & Collins (1982) kwam naar voren dat naarmate men meer het 
gevoel had persoonlijke controle over de situatie uit te oefenen, men minder stress ervoer. 
Ondanks bovengenoemde psychologische gevolgen van het ongeluk in TMI verhuisden slechts 
enkele omwonenden naar een ander gebied (Goldhaber, Houts & Disabella, 1983). Omwonenden 
binnen een straal van vijf mijl rondom TMI werden kort na het ongeluk en een jaar later 
ondervraagd. Van de omwonenden die verhuisd waren gaf 15% (2% van de totale groep) het 
ongeluk in TMI als reden voor de verhuizing. De mecsten verhuisden vanwege ander werk of 
familieveranderingen. Er werd geen verschil in attitude gevonden tussen omwonenden die 
verhuisden en personen die in het gebied bleven wonen. De personen echter die na het ongeluk 
in het vijf-mijlsgebied rondom TMI gingen wonen hadden een positievere attitude ten aanzien 
van TMI. Concluderend stellen de auteurs dat het TMI-ongeluk weinig invloed heeft uitgeoefend 
op het mobiliteitspatroon van de omwonenden. 

In West-Duitsland zijn vrij veel artikelen verschenen over de reactie van de bevolking op 
het ongeluk in Tsjernobyl. Dit betreft dan de reactie op de overtrekkende radioactieve wolk die 
ontstond wegens de brand in de centrale. Wirth (198G) gaat in op de mogelijke redenen waarom 
de West-Duitse bevolking zo heftig op deze 'wolk' reageerde in vergelijking met de Franse en 
Engelse bevolking. Wirth zoekt zijn verklaring in het oorlogsverleden van Duitsland.' schuldge
voelens ten aanzien van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Thiel & Wirth (1986) en 
Bastian & Hilgers (1986) beschrijven de reactie van de Duitse bevolking op de overtrekkende 
radioactieve wolk. Gevoelens van hulpeloosheid, angst, onmacht, onzekerheid en depressie 
worden genoemd. De bedreiging, de 'wolk', is niet zichtbaar, men weet alleen cognitief dat 'de 
mooie blauwe hemel en stralende zon' niet veilig meer zijn. De tegenstrijdige berichten van de 
overheid hebben de onzekerheid vergroot. Eerst was er niets aan de hand en vervolgens werden 
allerlei voorzorgsmaatregelen afgekondigd. Voorzorgs(veiligheids)maatregelen waren bijvoorbeeld 
'geen verse melk drinken' en 'binnen blijven als het regent'. Aan deze maatregelen was de 
ernst, de onveiligheid van de situatie af te lezen. Een tweede bron van onrust was de weten
schap dat men in feite geen echte veiligheidsmaatregelen kon treffen: radoactiviteit komt toch 
overal, in de lucht, in het water, op het land en in het voedsel. Bastian & Hilgers (1986) 
noemen het extreme geval van een vrouw die haar kind uit voorzorg vier maanden binnenshuis 
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wilde houden, De artikelen gaan verder in op 'existentie-angst' veroorzaakt door de wolk; het 
veilige vertrouwen in moeder aarde verdwijnt, want de aarde is radioucticf besmet en niet meer 
veilig. Ook de moeder-kind rclutic is niet meer veilig daar moedermelk wellicht ook radioactief, 
dus slecht, is geworden, 

Rayncr (1.986) beschrijft een aantal interviews die hij met medisch personeel in grote 
Amerikaanse ziekenhuizen heeft gevoerd over medische straling. Hieruit bleek dat vooral het 
personeel dat de ziekenhuizen en de laboratoria schoonmaakte, zich bezorgd maakte over 
mogelijke blootstelling aan ioniserende straling, De specialisten en het administratieve personeel 
hadden deze zorgen niet, De specialisten niet, omdat zij vertrouwden op hun eigen deskun
digheid en ervaring, Het admistratief personeel niet, omdat zij vertrouwden op de geldende 
veiligheidsmaatregelen, 

4.2.3 Psychische stoornissen 

Hel is moeilijk om psychologische gevolgen ie classificeren naar de ernst van het gevolg. In 
deze sub-paragraaf noemen we enkele gevolgen van ioniserende straling(sbronnen) op de psychi
sche gezondheid die in vergelijking met de gevolgen in de vorige sub-paragraaf vrij ernstig zjn. 
Of de hier te noemen gevolgen psychische stoornissen zijn in psychiatrische zin is niet altijd 
duidelijk en wellicht ook niet noodzakelijk. 

Algra (1983, 19S4) geeft een literatuuroverzicht van de psychosociale gevolgen van de 
atoombom-explosies in Hiroshima en Nagasaki voor de overlevenden, de 'Hibakusha's' ('zij die 
aan de atoombom zijn blootgesteld geweest'). Algra baseert zich vooral op het werk van de 
Amerikaanse psychater R.J. Lifton die in 1962 75 overlevenden interviewde en deze interviews 
beschreef in het boek 'Death in Life', De atoombommen zorgden voor een onverwachte, 
complete verwoesting van de twee steden: een verwoesting van de economische, sociale en 
psychologische structuur voor de overlevenden. Veel inwoners stierven direct ten gevolge van 
de explosies. De overlevenden werden met één klap van hun dagelijkse gang van zaken in een 
wereld van dood en verwoesting geslingerd. Lifton noemt dit de eerste fase. In deze fase trad 
bijna altijd een 'psychisch afsluiten' op. Een defensiemechanisme tegen de realiteit, waarin men 
het gevoel uitsluit. Tijdens de explosies was een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijgekomen, 
waardoor na enkele weken overlevenden alsnog bezweken aan acute stralingsziekten. Lifton 
noemt dit de tweede fase van 'de onzichtbare besmettting'. Na verloop van tijd kwamen de late 
effecten van de straling naar voren zoals leukemie, staar en kanker. Ook werden kinderen 
geboren met afwijkingen. Dit noemt Lifton de derde fase van 'de A-bom ziekte'. De vierde fase 
noemt Lifton 'de identificatie met de doden', De essentie is dat overlevenden worstelen met de 
innerlijke vraag waarom zij het overleefd hebben, terwijl er zovelen stierven, De atoomramp, de 
verwoesting, de radioactieve besmetting en bestraling is in hun wezen geïncorporeerd. In 
vergelijking met andere rampen en ongelukken die een mens kunnen overkomen, is het kenmerk 
van het overleven van een dergelijke atoomramp de permanente confrontatie met de dood, de 
angst en onzekerheid over de gevolgen van de radioactieve bestraling en besmetting op het 
eigen leven. 

Vyner (1983) onderzocht elf mannen die werkzaam waren in het Amerikaanse leger en 
betrokken waren geweest bij bovengrondse kernproeven in de periode 1946-1962. Vyner con
cludeert dat deze mannen lijden aan een "Radiation Response Syndrome". Wij zullen in het 
vervolg spreken over een "stralingssyndroom". Vyner vond dat alle elf mannen nadat zij de 
kernexplosie hadden bijgewoond een lange periode klachtenvrij waren. Deze periode besloeg 8-18 
jaar. Na deze periode kreeg men last van somatische klachten waarvoor geen medische verkla
ring te vinden was. Deze elf mannen hoorden op een gegeven moment dat zij hadden blootge-
staan aan straling tijdens de bovengrondse kernproeven. Deze informatie liet hen geloven dat de 
niet te diagnosticeren somatische klachten veroorzaakt werden door deze blootstelling aan 
straling. Dit "geloofssysteem" werd steeds meer uitgebreid naarmate zij meer tegenstand (of 
ongeloof) van de sociale omgeving ontmoeten, Al met al leidde dit ertoe dat zij steeds meer 
geïsoleerd in hun sociale omgeving kwamen te staan, gepreoccupeerd raakten met hun gezond
heid en straling en dat zij hun identiteit verloren. De meeste van deze mannen waren namelijk 
zeer patriottische Amerikanen die nu hun land moesten verwijten dat zij ziek waren gemaakt. 

Vyner (1983) geeft aan dat een dergelijk stralingssyndroom ook is aangetroffen bij over
levenden van Hiroshima, patiënten die stralingstherapie kregen en omwonenden van Three Mile 
Island. Al met al beschrijft Vyner een ingrijpende psychische verstoring ten gevolge van de 
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bewustwording van de (mogelijke) effecten van ioniserende straling, 
Ook het ongeval in Tsjernobyl schijnt bij omwonenden 'slralingspsychosen' veroorzaakt te 

hebben. In een artikel in Nucleonics Week (Soviets grapple .... 1988) werd vermeld dat tijdens 
een stralingsbescherming forum, georganiseerd door de IAEA in Wenen, september 1988, de 
Minister van Gezondheid van de Oekraïne, A.E. Romanenko, vertelde over een 'stralingsfobie'. 
Romanenko gaf aan dat de 'stralingsfobie' was ontstaan nadat allerlei veiligheidsmaatregelen 
waren genomen, zoals het evacueren van kinderen uit Kiev naar andere gebieden en het medisch 
bevolkingsonderzoek in Kiev na hel ongeluk. De verschijnselen van de 'stralingsfobie' waren 
stress, hypochondrie, angst voor straling, en ondervoeding (men dronk, bijvoorbeeld, geen 
(minder) melk uit angst voor radioactieve besmetting). Tijdens het forum in Wenen bleken twee 
visies op de 'slralingsfobic' te beslaan: 

"Romanenko, who is also director of the All-Union Scientific Center of Radiation 
Medicine of the USSR Academy of Medical Sciences classified radiophobia as an 
obsessional neurosis different from other such neuroses in that it is 'characterized by 
the absence of a critical appreciation of one's personal feelings and the comprehen
sion of their pathological character and senselessness.' He said he is 'convinced (the 
disease) has not been adequately studied'." 

"At the IAEA session, T. Lee, a social psychologist from the University of Sussex, 
challenged the use of the term 'phobia' to describe what is happening to the 
neighbors of Chernobyl, Phobia, he said, is an explicable anxiety over a specific 
threat, while the phenomenon the Soviets call radiophobia is better labelled hysteria, 
in which a psychological stress effect is converted into a physical symptom or 
symptoms. 'Radiophobia is not a disease, but a perfectly normal social attitude' 
against nuclear power, he contended." 

Uit de behandeling van patiënten met deze 'stralingspsychose' was gebleken dat medicatie, 
noch het geven van voorlichting over radioactiviteit effectief was in het verminderen van de 
psychose. Hot geven van 'psycho-emotionele training' en 'reflexo-therapie' bleken wel effectieve 
behandelingswijzen van de 'stralingspsychose'. 

5. GESPREKKEN MET GEBRUIKERS VAN IONISERENDE STRALING(SBRONNEN) 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de gesprekken die gevoerd zijn met een beperkt 
aantal gebruikers van verschillende soorten ioniserende stralingsbronnen. Het doel van de 
gesprekken was om een voorlopig en globaal beeld te krijgen van de meningen van dergelijke 
gebruikers over de effecten van ioniserende straling op de (hun en andermans) geestelijke 
gezondheid. 

Gesproken is met gebruikers uit drie verschillende toepassingsvelden van ioniserende 
stralingsbronnen, namelijk: onderzoekslaboratoria (§ 5.1.), medische toepassingen (§ 5.2.) en de 
splijtstofcyclus (§ 5.3.). Binnen deze drie velden is gesproken met verschillende gebruikers van 
stralingsbronnen. Deze kunnen betiteld worden als 'specialisten'. Daarnaast zijn er ook andere 
personen, 'gewone gebruikers', betrokken bij de stralingsbronnen zoals bijvoorbeeld schoon
makers, patiënten en omwonenden van een kerncentrale. Alleen met omwonenden van een 
kernenergiecentrale zijn gesprekken gevoerd. In de overige gevallen is getracht om via de 
'specialisten' ook de ideeën van de 'gewone gebruiker' naar voren te laten komen. Om prac-
tische redenen zijn de meeste gesprekken in of nabij Groningen gevoerd. 

De wettelijke norm voor de dosis ioniserende straling die een gebruiker van een stralings
bron (radiologisch werker) mag ontvangen is vastgesteld op 50 mSv per jaar voor A-werkers, en 
op 5 mSv per jaar voor B-werkers. Beide soorten werkers worden in het vervolg met de term 
'gebruikers' aangeduid. Om na te gaan of deze norm gehandhaafd wordt, dragen alle gebruikers 
'badges', waarmee de hoeveelheid ioniserende straling wordt geregistreerd waaraan men is 
blootgesteld tijdens het werk. Deze badges worden eens per maand door TNO of het ECN uit
gelezen. Per gebruiker is dus bekend hoeveel ioniserende straling deze heeft ontvangen. Af
hankelijk van de instantie of organisatie waarbij de gebruiker werkt zijn deze gegevens op 
meer of minder centraal niveau bekend. Bijvoorbeeld bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
worden deze gegevens primair bewaakt door het Bureau Veiligheid, en secundair door de 
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desbetreffende stralingsdeskundige, bijvoorbeeld de beheerder van het isotopen-laboratorium van 
het Biologisch Centrum in Haren. Indien een (extreem) hoge waarde in deze maandelijkse 
gegevens voorkomt, wordt nauwkeurig nagegaan hoe deze tot stand is gekomen, om de kans op 
herhaling ie voorkomen. 

Dit hoofdstuk is opgedeeld in vier paragrafen. In de eerste drie paragrafen worden de 
gesprekken met gebruikers van ioniserende stralingsbronnen per toepassingsveld beschreven. De 
verschillende gesprekken worden als aparte sub-paragrafen weergegeven. De personen, waarmee 
de gesprekken gevoerd zijn, hebben de weergave van het gesprek, zoals in de betreffende sub
paragraaf verwoord, goedgekeurd. Deze drie paragrafen worden steeds afgesloten met een sub
paragraaf "Conclusies" van de auteurs van dit rapport. In § 5,4 worden tot slot conclusies 
getrokken over de drie toepassingsvelden tezamen. In de weergave van de gesprekken worden 
soms beschrijvingen gegeven van de werkplek, de organisatie en de geldende veiligheidsmaatre
gelen. Deze beschrijving is geenszins als volledig te beschouwen. De bedoeling van deze be
schrijving is slechts om een indruk te geven van de werkomgeving van een gebruiker met wie 
gesproken werd. 

5.1 Onderzoekslaboratoria van de Rijksuniversiteit Groningen 

5.1.1 Universitair onderzoekslaboratorium van de afdeling radiobiologie, Faculteit der Genees
kunde 

Gesproken werd met dhr. B. Kanon (analist), mevr. W. Lemstra-Wierenga (analiste), dhr. drs. P. 
Burgman (promovendus), en dhr. drs, G. Stege (promovendus). 

Op de afdeling bevinden zich een röntgenapparaat en een isotopen-laboratorium (C-vergunning). 
Het röntgenapparaat slaat in een aparte, dik ommuurde ruimte. Het bedieningspaneel is buiten 
de ruimte geplaatst. Het apparaat kan slechts in werking worden gesteld als de ruimte is afge
sloten. In het isotopen-laboratorium wordt binnen een 'loodkasteel' of een 'zuurkast' gewerkt 
met de open radioactieve bronnen. In het isotopen-laboratorium bevindt zich een mobiele 
Geiger-Müller teller die tijdens de experimenten de hoeveelheid ioniserende straling registreert. 
De mensen die in het isotopen-laboratorium werken, dragen tijdens dit werk aparte werkkleding 
(witte jas), die alleen tijdens deze werkzaamheden wordt gedragen. Deze kleding wordt apart 
gewassen. Er wordt door een relatief kleine groep personen (ongeveer 10 personen) gewerkt. Er 
worden experimenten uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling(sbron-
nen) en chemicaliën. Onderzocht worden dieren, cellen en chemische systemen. 

Men vond bovengenoemde maatregelen zodanig veilig dat er geen 'angsten' voor straling waren. 
Specifiek waren 'kanker' en 'genetische effecten' geen gespreksonderwerpen. Tevens vond men 
de doses straling waarmee gewerkt werd zo gering, dat men geen reden tot ongerustheid zag. In 
het algemeen vond men het werken met sommige niet-radioactieve chemicalieën veel gevaarlij
ker dan het werken met ioniserende slraling(sbronnen). "Door het onderzoek wat we doen, onze 
kennis daarover, zijn we natuurlijk zelf ook heel alert op mogelijke blootstelling aan straling of 
besmetting door radioactieve stoffen. Wij weten waar we mee omgaan." Van vrienden, kennissen 
of familie kreeg men wel eens de vraag of het nu gevaarlijk werk was, Door uitleg te geven 
over ioniserende straling en het feitelijk werk dat verricht werd, verdween meestal de onge
rustheid van de vragensteller. 

In het algemeen had men het gevoel dat bij de bevolking kennis over ioniserende straling 
ontbreekt. De angsten die er zijn ten opzichte van ioniserende straling schreef men toe aan 
ondeskundigheid. "Bijvoorbeeld de drukte rondom het radioactief besmette vlees op de Reefer 
Rio. Dat is door de media opgeblazen. Indien men iets van straling had afgeweten had men 
beseft dat het vlees met betrekking tot radioactiviteit niet gevaarlijk was." 

Naast de persoonlijke deskundigheid wees men ook op de functie van sociale controle in 
een dergelijke kleine onderzoeksgroep. "Natuurlijk wijzen wij elkaar er ook op als één van ons 
onzorgvuldig handelt." 
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5,1.2 Isotopen-laboratorium van de afdeling Biologie, Faculteit der Wiskunde en Natuurweten
schappen 

Gesproken werd met dhr, P.K. Wicrsema, subbeheerder van het isolopcn-laboratorium. 

In het isotopen-laboratorium bevindt zich een röntgenapparaat en wordt met gesloten en open 
bronnen gewerkt (B- en C-vergunning). Het isotopen-laboratorium is een eentraal laboratorium 
binnen de afdeling biologie. Dat wil zeggen dat de afdeling biologie met de verschillende 
vakgroepen zijn experimenten met ioniserende straling(sbronnen) in dit laboratorium moeten 
verrichten, De overige experimenten, die met niet-radioactievc stoffen, worden in de eigen 
laboratoria van de verschillende vakgroepen verricht, Door deze constructie staan ongeveer 100 
personen ingeschreven bij het laboratorium, waarvan ongeveer 20 personen dagelijks in het 
laboratorium werken. Twee beheerders zijn te werk gesteld bij het laboratorium die zich, naast 
liet geven van colleges en practica en het doen van onderzoek, bezig houden met de inkoop, 
het vervoer en de uitgifte van radionucliden, supervisie uitoefenen over het gebruik van de 
radionucliden en de administratie van het laboratorium voeren. 

Het laboratorium wordt door steeds dezelfde persoon van een schoonmaakbedrijf schoon
gemaakt. Deze persoon is speciaal geïnstrueerd. Voor de/c persoon is er ook éón speciale 
vervanger, 

Bij alle experimenten worden handmonitors gebruikt, waarmee continu de hoeveelheid 
straling wordt geregistreerd. Alleen bij de proeven met Tritium (p-straling met zeer lage 
energie) is het niet goed mogelijk om met behulp van een handmonitor de hoeveelheid ionise
rende straling tijdens de proefneming vast te stellen. Daarom wordt na een experiment, met 
Tritium altijd een 'smeertest' uitgevoerd. De smeertest bestaat uit het met een in ethanol 
gedrenkt tissue vegen langs o.a, de tafels, centrifuges, waterbaden, enz., waarmee het experi
ment is uitgevoerd. Vervolgens wordt door middel van vloeistofscintilJatie de eventuele besmet
ting van de tissues gemeten. Mensen die een experiment met ioniserende straling(sbronnen) 
hebben uitgevoerd weten op deze manier altijd aan welke dosis straling men was blootgesteld. 
Regelmatig worden smeertesten als controle uitgevoerd in het laboratorium. Bij enkele experi
menten, waarbij met relatief hoge doses straling wordt gewerkt, worden soms urincpoeven 
uitgevoerd. Dit gebeurt echter incidenteel en uit voorzorg, 

Er wordt binnen het laboratorium met lage stralingsdoses gewerkt. "De limieten worden hier 
nooit opgevuld, zoals bij kerncentrales wel het geval kan zijn." Door de bovengenoemde veilig
heidsmaatregelen en de persoonlijke deskundigheid van de medewerkers zijn er relatief weinig 
zorgen of angsten ten aanzien van het werk met ioniserende straling(sbronncn). "Indien men 
met radionucliden moet werken geeft men de voorkeur aan gemakkelijk, met een handmonitor te 
detecteren radionucliden. Werken met moeilijk te detecteren radionucliden (bijvoorbeeld 3H) 
geeft soms het gevoel 'veilig te werken' of 'een onzeker gevoel', daar tijdens het experiment 
niet met een eenvoudige handmonitor de radioactieve straling gemeten kan worden." 

In het algemeen heerst er in het laboratorium een goede werkdiscipline. "Safe werken en 
niet besmet worden." Echter door langdurig werken met ioniserende straiing(sbronnen) treedt 
soms enige nonchalance op. Door de beheerder wordt de desbetreffende medewerker daarop 
gewezen. Dit wordt door de medewerkers ook geaccepteerd, daar de beheerders de lokale On
deskundigen zijn en derhalve verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het 
werken met radionucliden. De beheerders hebben 'bij de wet' de plicht om corrigerend op te 
treden als men zich niet aan de geldende veiligheidsmaatregelen houdt. 

Als er al reacties zijn ten aanzien van het werken met ioniserende straling(sbronnen) dan 
hebben deze betrekking op de veiligheidsmaatregelen. De medewerkers zouden soms liever de 
experimenten op het laboratorium van de eigen afdeling uitvoeren. Tevens ervaart men de 
veiligheidsmaatregelen soms als beperkend en vervelend. 

Familie, vrienden of bekenden kunnen soms wel eens "fronsend" reageren. "De onbekend
heid/onkunde zorgt voor dergelijke reacties. Indien men er meer van afweet, dan is er meer 
begrip. Bovendien roept het feit dat je aan de universiteit werkt, binnen een onderzoekssfeer, 
andere reacties op, dan als je bijvoorbeeld bij een kernenergiecentrale zou werken." 

"Persoonlijk ben ik angstiger voor de onderzoeken die gedaan worden met carcinogene 
chemicaliën. Bij dergelijke onderzoeken zijn minder strenge (wettelijke) veiligheidsmaatregelen 
verplicht dan bij onderzoek met ioniserende straling(sbronnen)." 
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5.1.3 Conclusies gesprekken onderzoekslaboratoria 

De indruk die is ontstaan op basis van deze twee gesprekken is dut bij gebruikers binnen de 
onderzoekslaboratoria weinig of geen zorgen of angsten bestaan ten aanzien van het werken 
met ioniserende straling(sbronncn). In het bijzonder waren er geen zorgen over 'kanker' of 
'genetisehe risico's', Er waren meer zorgen over het werken met chemicaliën dan met ioniseren
de straling. 

De gebruikers van ioniserende straling(sbronncn) binnen dit toepassingsveld 'weten wat ze 
doen'. Men doet zelf onderzoek naar de effecten van ioniserende straling, De veiligheidsmaatre
gelen zijn streng en worden effectief gehandhaafd. Tevens wordt met lage stralingsdoscs 
gewerkt, Tot slot heeft men (altijd) kennis van de hoeveelheid straling waaraan men is bloot
gesteld tijdens de experimenten, door de aanwezigheid van stralingsmctcrs (Geiger-Müller teller, 
handmonitors). 

De 'angst' of 'schrik' bij het publiek wordt door de gebruikers in dit veld toegeschreven 
aan een gebrek aan kennis over ioniserende straling. 

5.2 Medische toepassingen aan de Rijksuniversiteit Groningen 

Binnen het medische toepassingsgebied is gesproken met een aantal gebruikers van ioniserende 
straling(sbronnen) die werkzaam zijn bij het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Deze 
'specialisten' gaan ook in op de reacties van patiënten op het gebruik van ioniserende stra-
ling(sbronnen). 

Binnen het AZG komt de maandelijkse informatie over de doses straling waaraan men is 
blootgesteld, gemeten via de badges, terecht bij de Dienst Veiligheid. Indien in deze informatie 
een té hoge waarde voorkomt (namelijk hoger dan de norm toestaat of een waarde hoger dan 
gemiddeld, zoals bij eerdere gebruikers gevonden), wordt door de betrokken stralingsdeskundige 
uitgezocht hoc deze waarde tot stand heeft kunnen komen. Voor de gebruikers van ioniserende 
straling(sbronncn) bestaan wettelijke normen voor de hoeveelheid straling waaraan men per jaar 
mag worden blootgesteld. Hier geldt het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) -principe. 
Voor patiënten bestaan deze normen niet. De behandelend arts heeft zijn eigen medische 
verantwoordelijkheid voor elke patiënt. De arts maakt elke keer de afweging tussen de voor
delen van de medische techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling(sbron-
nen) versus de nadelen van de blootstelling aan straling. 

De medische technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling(sbronnen) 
zijn in te delen naar diagnostische en therapeutische technieken. Bij beide soorten technieken 
worden de practische werkzaamheden, het omgaan met de ioniserende straling(sbronnen), 
uitgevoerd door radiologische (röntgen)laboranten. De laboranten hebben geen beslissingsbe
voegdheid over de hoeveelheid straling waaraan een patiënt wordt blootgesteld. Bij de diagnos
tische technieken wordt dit beslist door de behandelend arts en de radioloog. De behandelend 
arts vraagt aan de radioloog om de toepassing van een medische techniek vanwege de verwachte 
diagnostische waarde. De radioloog beoordeelt een dergelijke aanvraag en treedt eventueel in 
overleg met de behandelend arts indien hij/zij de diagnostische waarde van de techniek lager 
inschat dan het bezwaar van de stralingsbelasting waaraan de patiënt zou worden blootgesteld. 
Bij de therapeutische technieken wordt door de radiotherapeut of de nucleair geneeskundige 
eventueel in overleg met de aanvragende arts besloten tol een bestralingsplan. 

In de volgende vijf sub-paragrafen komen medewerkers van vier verschillende afdelingen 
van het AZG aan het woord. De eerste drie sub-paragrafen gaan over de gesprekken die 
gevoerd zijn met gebruikers van ioniserende straling(sbronnen) binnen de diagnostische tech
nieken. De vierde sub-paragraaf betreft een gesprek met een arts uit de therapeutische hoek. 
Deze paragraaf wordt weer afgesloten met een sub-paragraaf 'Conclusies'. 

5.2.1 Afdeling radiologie, Faculteit der Tandheelkunde 

Gesproken werd met mevr. H.J. Huigen-Antonissen (röntgenlaborante) en dhr. dr. L.V. Arnold 
(afdelingshoofd). 

Voor de laboranten op deze afdeling is de bediening van de apparatuur de hoofdzaak. De 
beoordeling van de röntgenfoto's gebeurt door de kaakchirurg. Het röntgenapparaat staat in een 
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aparte, dik ommuurde ruimlc. Het bedieningspaneel is buiten deze ruimte geplaatst, Röntgenstra
ling is momentaan: "Als je het apparaat aanzet dan is er straling, zet je het uit dan is er geen 
straling." De laborant staat niet in de ruimte wanneer een röntgenfoto wordt gemaakt. Patiën
ten dragen een loden schort in verband met 'strooistraling'. De foto wordt zo precies mogelijk 
genomen, door de 'primaire bundel' te richten op het te fotograferen object. Desondanks is er 
altijd wat strooistraling. 

Gezien de boven beschreven opstelling van de röntgenapparatuur en de aard van de röntgen
straling ("je zet het aan en uit") bestaat er onder de röntgcnlaboralen van deze afdeling geen 
vrees voor stralingsrisico's. Mogelijke stralingsrisico's zoals 'kanker' en 'genetische effecten' 
zijn geen onderwerpen van gesprek onder de laboranten. Aangegeven werd dat de in deze 
afdeling gebruikte opstelling voor het maken van tandheelkundige röntgenfoto's anders is dan 
bij een gewone tandartspraktijk. "Als ik bij een 'gewone' tandarts ben waar een röntgenfoto 
wordt gemaakt ben ik mij bewust van de mogelijke risico's, de strooistraling. Ik vraag dan ook 
altijd om een loden schort ter bescherming, Tevens vraag ik mijzelf wel eens af of de bedie
ning van het apparaat altijd even vakkundig gebeurt." 

De patiënten worden naar de afdeling verwezen. "Wij doen ons best om de patiënten 
duidelijk uit te leggen wal er gaat gebeuren. Tevens verduidelijken wij waarom oen foto 
gemaakt wordt. De diagnostische voordelen van een röntgenfoto worden aan de patiënt voor
gelegd." De patiënten zijn niet bang of gespannen voor het nemen van een röntgenfoto. Ook 
zijn er geen gevallen bekend van patiënten die (op het laatste nippertje) weigeren de foto te 
laten nemen. "Een enkele patiënt zegt dat hij/zij de röntgenstraling 'voelt'". 

De patiënten zijn in de afgelopen jaren mondiger en kritischer geworden. Men gaat 
bewuster om met de mogelijkheid van röntgenfoto's. "Dat blijkt uit de protesten van patiënten 
tegen heL 'automatisch' laten maken van een röntgenfoto. De juffrouw achter de balie vertelt 
dan de patiënt om maar eventjes een foto te laten maken. Patiënten wensen dan uitleg over het 
waarom van een dergelijke foto. De kritischer houding blijkt ook uit de soort vragen die 
gesteld worden als 'is het gevaarlijk?' of 'wat is het nut?'. Na 'Tsjernobyl' zijn er niet echt 
méér kritische vragen gekomen. Een artikel in de Consumentengids (mei, 1985) over röntgen-

.straling had wat dat betreft meer invloed. Wij proberen op deze vragen in te gaan en zo goed 
mogelijk antwoord te geven. De patiënten zijn tol nu toe altijd tevreden en gerustgesteld 
geweest na onze uitleg." 

5.2.2 Afdeling radiodiagnostiek, Faculteit der Geneeskunde 

Gesproken werd met dhr. M. Kuikman, coördinerend hoofdlaborant. De heer Kuikman heeft zelf 
jarenlang als röntgenlaborant gewerkt. Hij vervult nu een kaderfunctie: de coördinatie van de 
zxven verschillende rönlgenafdelingen binnen het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). 
Gesproken werd over zijn eigen ervaringen als laborant en over meer algemene aspecten van de 
radiodiagnostiek. 

"Zelf ben ik nooit bang geweest voor het werken met röntgenstraling. Je weet waar je mee 
bezig bent. Je staat nooit in de primaire bundel en je neemt altijd voldoende afstand. Door je 
opleiding ken je de 'kwadratenwet', dus de kwadratische afname van de hoeveelheid straling 
naarmate je verder van de bron afstaat. Ik moet toegeven dat ik daardoor ook wel eens non
chalant was. Nonchalant in de zin dat ik in de drukte wel eens niet de loden beschermjas 
aandeed. Daardoor heb ik toen mijn vrouw zwanger was, die ook röntgenlaborante was, wel 
eens gedacht aan de mogelijke effecten van mijn en mijn vrouw's blootstelling aan röntgenstra
ling voor de gezondheid van ons toekomstig kind. Ja, daar heb ik toen wel eens zorgen over 
gehad. Het is echter allemaal goed gegaan. Dat is het nadeel van het werken met ioniserende 
straling. Je voelt en ziet de straling niet. Je wordt niet direct afgestraft voor onzorgvuldig 
handelen, zeg maar." 

Onder de laboranten zijn geen angsten voor stralingseffecten te bespeuren. Zaken als 
'kanker', 'leukemie' en 'genetische risico's' zijn geen gepreksondcrwerpen. "Je hebt kennis van 
zaken en vertrouwen in de voorzieningen. Ook de veiligheidseisen zijn streng." 

Alleen mogelijke effecten van ioniserende straling bij zwangerschap is wel eens gespreks
onderwerp geweest. Wettelijk geldt voor laborantes de algemene regeling voor zwangere vrou
wen: zes weken voor en na de bevalling heeft men recht op zwangerschapsverlof. "Onderling 
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hebben wij hier afgesproken dal zwangere laboruntes zoveel mogelijk ander werk krijgen, 
Bijvoorbeeld, in de donkere kumcr werken. Wij proberen ons flexibel op te stellen zodat 
zwangere laborantes aan zo min mogelijk straling worden blootgesteld. Vooral het op zaal 
lopen met een mobiel rönlgcnupparuat moet worden vermeden. Het nadeel is wel dal röntgen-
laborantes hun zwangerschap zo snel mogelijk kenbaar moeten maken. Iedereen weet dus in een 
zeer vroeg stadium dal je zwanger bent. Dat is vervelend als de zwangerschap niet goed 
verloopt. Dat weel dan ook iedereen." 

Ook ten aanzien van de patiënten is men alert op mogelijke zwangerschappen. "Om zeker 
te zijn vragen wij altijd naar het tijdstip van de laatste menstruatie. Indien wij vermoeden dat 
een patiënte zwanger is, wordt er geen röntgenfoto gemaakt." Angstreactics en weigeringen van 
patiënten zijn onbekend, Wel zijn de patiënten in de afgelopen jaren kritischer geworden. Men 
gaat bewuster met straling om. "Soms vroegen patiënten bij het nemen van een röntgenfoto wel 
eens waarom ik wel een luodjas droeg en zij niet. Dan legde ik uil dat ik veel vaker foto's 
nam en dus veel vaker in de straling stond in vergelijking met henzelf bij wie slechts één foto 
werd gcmaakl." In het algemeen zijn de laboranten echter kritischer ten aanzien van de dosis 
straling waaraan patiënten worden blootgesteld dan de patiënten zelf. "Patiënten hebben toch 
nog vaak zoiets van 'de dokter heeft hot gezegd'". 

Ook de artsen gaan tegenwoordig bewuster met straling om. In de huidige tijd zijn er ook 
meer diagnostische technieken beschikbaar waarbij geen ioniserende straling wordt gebruikt, 
zoals echografie, en zijn de röntgenapparatcn door de industrie sterk verbeterd. "In vergelijking 
met lü a 15 jaar geleden kunnen we met één tiende van de dosis straling toendertijd nu 
dezelfde kwaliteit röntgenfoto's maken." Echter, ondanks alles worden toch nog vaak routinema
tig foto's gemaaki. "Als men bijvoorbeeld niet zo gauw een foto kan terug vinden of wanneer 
een foto verdwenen is, wordt nogmaals dezelfde röntgenfoto gemaakt. Als laboranten hebben we 
bewerkstelligd dat aan een foto van cón week oud nog genoeg diagnostische waarde wordt 
toegekend. Belangrijk in dit geval is ook dat de patiënten alert zijn, door aan te geven dat zij 
al een keer eerder gefotografeerd zijn. Het zou een goede zaak zijn, wanneer van patiënten 
bekend was hoeveel straling men heeft ontvangen, door middel van een zogenaamd 'stralings
dossier'. Nu weet je soms gewoon niet aan hoeveel straling een patiënt in totaal is blootgesteld 
geweest, vooral als de patiënt is verwezen via een ander ziekenhuis of de huisarts. 

Angstige reacties van de omgeving op het werk van röntgenlaborant zijn onbekend. 
Familie, vrienden of bekenden hebben nooit vreemd gereageerd. "Bij het werk als diagnostisch 
röntgenlaborant ben je ook slechts zeer korte tijd blootgesteld aan ioniserende straling. Bij 
radiotherapie zou je een patiënt kunnen 'doodstralen' als er iets mis ging, dat kan bij ons niet. 
En als je de knop omdraait is de straling verdwenen. Tijdens een excursie naar de COVRA in 
Petten voelde ik mij dan ook niet prettig. Daar was geen knop om de straling uit te schakelen." 

5.2.3 Afdeling nucleaire geneeskunde, Faculteit der Geneeskunde 

Gesproken werd met dhr. dr. H. Beekhuis, klinisch fysicus. 

Bij de afdeling nucleaire geneeskunde werken academici (artsen, fysici, chemici, farmaceuten) en 
laboratoriumpersoneel (laboranten, analisten), allen met een speciale opleiding ten aanzien van 
het gebruik van radioactieve stoffen in de geneeskunde. Patiënten worden door specialisten van 
andere afdelingen verwezen naar nucleaire geneeskunde. De afdeling houdt zich bezig met "de 
toepassing van radioactieve stoffen voor patiëntenzorg en voor wetenschappelijk onderzoek." De 
meeste toepassingen liggen op het terrein van de diagnostiek. "Dit terrein kan onderscheiden 
worden in (1) het zogenaamde in-vitro-gebied, waarbij de radioactieve stof niet aan de patiënt 
wordt toegediend, maar alleen toegevoegd aan een bloedmonster van de patiënt, en (2) het in-
vivo-gebied, waar de radioactieve stof wel aan de patiënt wordt toegediend en vervolgens 
uitwendig gemeten wordt aan de patiënt. Daartussen bestaat een terrein (3), dal zou kunnen 
worden aangeduid als het semi-in-vivo-gebied, waarbij wel radioactiviteit aan de patiënt wordt 
toegediend, maar waarbij alleen aan bloed- of urinemonsters wordt gemeten." 

De toediening van radioactieve stoffen gebeurt in een speciale ruimte, waar de radioac
tieve stoffen zijn opgeborgen in een afgesloten kast. Hier wordt een radioactieve stof op
gezogen in een injectiespuit achter een 'loodkasteel' en vervolgens wordt de radioactieve stof 
intraveneus geïnjecteerd bij de patiënt. 

Het personeel kan, als daar aanleiding toe is, ook worden gecontroleerd op //iwendige 
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besmetting niet name als met radioactief Jotlium is gewerkt. 

Onder het personeel van de afdeling bestaat geen onrust of angst ten aanzien van het werken 
met radioactieve stoffen, "Je moet natuurlijk wel alert zijn; je moet netjes met straling omgaan, 
Maar als je bang bent voor straling, moet je er niet je beroep van maken, Het is je beroep, je 
hebt kennis van zaken en er zijn strenge veiligheidseisen en veel controles," 

Beelddiagnosliek wordt - behalve in de nucleaire geneeskunde • ook verricht in de radio
diagnostiek (o.a. ook echografie en CT-scan). "De keuxc, welk onderzoek het meest geschikt is, 
kan van jaar tot jaar verschillen in verband met nieuwe technische ontwikkelingen, Vroeger 
kregen wij bijvoorbeeld ongeveer tien patiënten per dag voor hersenonderzoek, nu nog maar 
zelden. Dergelijk onderzoek wordt nu met een CT-scan gedaan, In het algemeen proberen wij 
zoveel mogelijk overbodig onderzoek te voorkomen. Dus wij vragen bijvoorbeeld foto's op bij 
andere ziekenhuizen wanneer de patiënt aangeeft al eerder op dezelfde wijze onderzocht te 
zijn." 

Als patiënten voor (semi-)in-vivo onderzoek komen wordt hen altijd uitgelegd wat er gaat 
gebeuren. "Van de tien patiënten die bij ons komen, hebben negen geen nadere vragen ten 
aanzien van het gevaar van ioniserende straling. Slechts één van de tien heeft vragen or is 
ongerust over wat er gaat gebeuren. Dat zijn naast angsten voor de radioactieve stoffen, ook 
angsten voor de injectie en de meettoestellen. Het blijkt vaak dat deze patiënten niet of 
onvoldoende zijn voorgelicht door de specialist. Wij leggen hen dan uit wat hen Le wachten 
staat. Na deze uitleg accepteerL elke patiënt hel onderzoek." 

Ook bij nucleaire geneeskunde heeft men gemerkt dat in de afgelopen tien jaar de patiën
ten kritischer zijn gaan staan tegenover het gebruik van ioniserende straling, Men is mondiger 
geworden en meer bewust bezig met straling. Het ongeluk in Tsjernobyl heeft niet geleid tot 
meer kritische vragen of meer angsten bij de patiënten. Ondanks de kritischer houding van de 
patiënten weigert geen enkele patiënt het onderzoek na uitleg over de inhoud en de voordelen 
van het onderzoek. 

Afhankelijk van de gebruikte radioactieve stof blijft een patiënt enige uren of een dag 
'stralen'. Deze patiënten mogen na het onderzoek gewoon terug naar de verpleegafdeling of 
naar huis: het gevaar voor hun omgeving is verwaarloosbaar. Patiënten die een behandeling met 
een hoge dosering radioactief Jodium kregen, verblijven gedurende enige dagen in een aparte 
ziekenkamer. Deze patiënten moeten ook verpleegd worden. De afdeling nucleaire geneeskunde 
verzorgt daarom de voorlichting aan verpleegkundigen die dergelijke patiënten verzorgen. 
"Gebleken is dat deze voorlichting voldoende is om angsten of zorgen bij het verplegend 
personeel te doen verdwijnen." 

Naast de voorlichting aan verpleegkundigen verzorgt de afdeling ook de voorlichting aan 
personeel van de Technische Dienst (TD). De TD verzorgt onder andere reparaties van wasbak
ken en afvoertanks, waar radioactief afval doorheen is gespoeld. Bij deze voorlichting wordt 
bijvoorbeeld ingegaan op het gebruik' van laarzen en handschoenen tijdens dergelijk werk en 
wordt uitgelegd waarom deze veiligheidsmaatregelen voldoende bescherming bieden. "Ook deze 
voorlichting is effectief. Ons zijn geen klachten bekend van het personeel of weigeringen om 
bepaalde werkzaamheden uit te voeren in verband met angsten voor besmetting met radioactieve 
stoffen of bestraling." 

52.4 Afdeling radiotherapie, Faculteit der Geneeskunde 

Gesproken werd met prof. dr. J. Vermey. 

Bij deze afdeling werken, naast de artsen, ongeveer dertig laboranten. De bestraling van 
patiënten vindt plaats in een aparte, (1,5 meter) dik ommuurde ruimte. Het bestralingsapparaat 
wordt vanuit een andere ruimte computer-gestuurd bediend. 

Kankerpatiënten uit de regio's Drenthe en Groningen worden voor behandeling verwezen 
naar het AZG. Nadat een gesprek en een lichamelijk onderzoek hebben plaats gevonden, wordt 
de behandeling bepaald. Naast bestraling kan dit ook chirurgie en/of chemotherapie omvatten. 
Op basis van het soort tumor, de locatie in het lichaam, de grootte van de tumor en eventuele 
uitzaaiingen wordt de patiënt geclassificeerd volgens internationale normen (I.K.N. classificatie
systeem, overgenomen van het door U.I.C.C. opgestelde T.N.M, classificatie-systeem). Dit 
classificatie-systeem is één van de uitgangspunten voor een behandelingsprotocol: afhankelijk 



OEOPRKKKEII OEDRUIKERU BTRALlllO(DDnOIIIIEU) 33 

vun hel studium waarin de patiënt zich bevindt, etc, wordt ecu bcpnulde behandelingsvorm 
voorgeschreven, Wanneer de plaats en uitbreiding van du ziekte en de toestand van de patiënt 
zijn beoordeeld door de radiothornpcut, zuilen de soort straling, de dosis per keer en de 
beiiandeldutir worden vastgesteld, Dit 'stralingsreeept' wordt geprogrammeerd in de computer die 
het bestralingsapparuat stuurt, Op deze wijze weet men dus ook altijd hoeveel straling een 
patiënt heeft ontvangen, 

Laboranten zijn door hun opleiding en dagelijks werk vertrouwd met ioniserende stiuling, Bij de 
laboranten zijn er geen zorgen of angsten voor het werken met ioniserende straling(sbronncn), 
'Kanker', 'genetische risico's', 'bestraling tijdens zwangerschap' kunnen onderwerpen van 
gesprek zijn, maar leiden niet tot onoplosbare problemen, "Wet is door de veiligheidseisen ook 
een hyperveilige situatie waarin gewerkt wordt: de bundel ioniserende straling is zeer zuiver 
gericht en de bestraling vindt in een aparte ruimte plaats, De laboranten hebben geen on
beredeneerde angst voor kanker of zo. Zij gaan tcchnisch-welcnschuppclijk om met de gevaren 
van straling, Zij zijn zich bewust van de mogelijke gevaren en letten goed op, Tevens is er 
onderling sociale controle of men zich wel aan de vcilighcidsvoon>chriften houdt, bijvoorbeeld 
of men wel de badge draagi, Üok de hooldlaboramcn en de sub-hoofden lenen er op ol' men 
zich aan de voorschriften houdt." 

"Wanneer over psychische problemen bij radiotherapie-patiënten wordt nagedacht, zou men 
als voorbeeld kunnen kiezen de patiënt die behandeld wordt op een plaats, waar men de 'zetel 
van de geest' moet aannemen, de hersenen, Het is moeilijk te zeggen of patiënten die bestraald 
worden voor een hersentumor (nadelige) psychologische gevolgen ondervinden van deze bestra
ling, Mij zijn enkele patiënten bekend die een hersentumor hadden, een chirurgische ingreep 
ondergingen, bestraald werden en hierdoor psychologisch veranderden, Ik zou die verandering 
beschrijven als vervroegd dementeren, bestaande uit gedragsveranderingen, geheugenverlies en 
een veranderde persoonlijkheid, Het is alleen niet te zeggen waar men deze verandering nu aan 
moet toeschrijven, namelijk aan de tumor, de chirurgische ingreep, de bestraling of aan een 
combinatie van deze elementen." 

Daarnaast was er natuurlijk de vraag of patiënten angstig of bezorgd zijn over de bestra
ling zelf, "Patiënten worden naar ons verwezen voor een behandeling tegen kanker, Gedurende 
de periode tussen de verwijzing en de feitelijke afspraak bij ons maken patiënten zich allerlei 
zorgen. De patiënten zijn vaak huiverig voor de behandeling wanneer zij voor het eerst bij ons 
komen. Dan gaat het wel om angst voor de behandeling, maar deze is meestal niet gericht op 
de soort behandeling, de bestraling, maar op het feit dat het een behandeling tegen kanker is. 
Men is bevreesd voor de kanker." 

Na het eerste gesprek, het lichamelijk onderzoek, de classificatie en het opstellen van een 
bestralingsplan volgt een uitgebreide periode van voorbereiding op de bestraling. Tijdens de 
gesprekken in deze periode wordt de patiënt uitgelegd wat er zal gaan gebeuren, wat de 
eventuele bijwerkingen kunnen zijn en men krijgt schriftelijk materiaal over de behandeling 
mee naar huis (voorlichtingsboekje Koningin Wilhelmina Fonds). De voorbereiding bestaat ook 
uit zogenaamde simulatie, een soort 'proefdraaien'. Dan wordt de exacte locatie op hel lichaam 
bepaald en de instelling van het bestralingsapparaat vastgesteld, Dit gebeurt op een kleinere, 
namaak-versie van het echte bestralingsapparaat. Op deze wijze kunnen patiënten al vast 
wennen aan het echte bestralingsapparaat. 

Weigeringen van de radiotherapie komen zeer zelden voor. Als ze voorkomen dan zijn ze 
niet gebaseerd op angst voor straling. "Een enkele weigering komt voor omdat men de bij
werkingen te ernstig vindt, bijvoorbeeld haaruitval, of omdat men de gehele behandeling te 
belastend vindt, bijvoorbeeld elke dag vanuit Emmen naar Groningen rijden voor vijf minuten 
bestraling. De meeste patiënten accepteren de bestraling." 

De patiënten die accoord gaan met de radiotherapie worden tijdens de behandeling bege
leid. Naast de dagelijkse ontmoetingen met de laboranten, voert de patiënt minstens éénmaal 
per week een gesprek met de behandelend arts. Ondanks de voorlichting vooraf geven waar
schijnlijk ongeveer een tiental van de 1100 patiënten per jaar die radiotherapie ondergaan 
blijk van onbegrip of vrees over de effecten van de bestraling. "Ik doel hierbij op uitspraken 
als 'Wordt mijn horloge ook radioactief?', Patiënten weten ook hoeveel minuten ze bestraald 
moeten worden. Een enkeling telt (hardop) tijdens de bestraling. Soms komt het dan ook wel 
voor dat een patiënt zegt dat hij/zij een tel te lang of te kort is bestraald. Weer ander 
patiënten ruiken de geur van ozon, welke in geringe mate in de lucht ontstaat door de ionise-
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rende straling, Die geur vinden ze dun onprettig of vreemd, Maar liet zijn slechts enkele 
paliüntcn die blijk geven van enige ongerustheid of gespannenheid voor de radiotherapie zelf," 

Over de reacties van familie en vrienden op de bestraling als therapie was niet veel 
bekend, "Tijdens de wekelijkse gesprekken met patiënten is mij nooit opgevallen dal patiënten 
last hadden van 'sociale druk' uit de omgeving vanwege de bestraling, Niet zoiets als dat men 
du patiënt meed omdat hij/zij zou 'stralen', De uitleg over de behundeling die de patiënt geeft 
aan familie en vrienden is blijkbaar voldoende om dit soort reacties to voorkomen," 

5,2.5 Conclusies gesprekken medische toepassingen 

De conclusies die getrokken werden ten aanzien van gebruikers van ioniserende straling(sbron-
ncn) binnen de onderzoekslaboratoria (§ 5,1,3,) kunnen ook getrokken worden voor de gebrui
kers binnen de medische toepassingen. Deze laatsten 'weten ook wat ze doen', De veiligheids
voorschriften zijn streng en er wordt op toegezien dat deze worden nageleefd. Er bestaan onder 
deze gebruikers nauwelijks angsten of zorgen over de mogelijke effecten van ioniserende 
straling(sbronnen). Ook bij deze gebruikers waren 'kanker' en 'genetische risico's' geeft onder
werpen van gesprek. In een enkel geval werd wel genoemd dat er zorgen waren over de effec
ten van straling gedurende een zwangerschap, Indien er zorgen zijn ten gevolge van ioniserende 
slraling(sbronnen) dan hebben deze vooral betrekking op het naleven van de veiligheidsvoor
schriften. Bijvoorbeeld in het geval van een zwangerschap zal deze uit veiligheidsoverwegingen 
in een zeer vroeg stadium bekend (moeten) zijn. 

Eventuele psychologische gevolgen van ioniserende straling(sbronncn) werden ook weinig 
genoemd voor de 'gewone' gebruikers, de patiënten, De besproken afdelingen besteden veel zorg 
aan begeleiding, voorlichting en uitleg over de gehanteerde straling(sbronnen) aan de patiënten, 
Na deze uitleg blijken de patiënten het onderzoek of de behandeling te accepteren zonder 
uiting te geven aan zorgen of angsten voor de effecten van straling. Alleen bij de afdeling 
radiotherapie bleek bij een gering aantal patiënten een zekere gespannenheid of ongerustheid 
over de bestraling aanwezig te zijn, 

Uit het gesprek met de afdeling nucleaire geneeskunde bleek dat een duidelijke voorlich
ting aan niet-radiologisch personeel, verplegend personeel en personeel van de technische 
dienst, voldoende was om eventuele onrust en angst ten aanzien van ioniserende straling weg te 
nemen, 

53 De splijtstofcyclus 

Het derde toepassingsgebied waarin gebruikers van ioniserende straüng(sbronnen) te vinden zijn 
is de splijtstofcyclus. Binnen dit toepassingsgebied is gesproken met een medewerker van de 
kernenergiecentrale in Borssele (§ 5.3,1) en een medewerker van de COVRA (Centrale Organi
satie Voor Radioactief Afval), die de verwerking en opslag van radioactief afval in Nederland 
verzorgt (§ 5-3,3), Van deze twee woordvoerders werd getracht een indruk te krijgen over de 
manier waarop het personeel het werken in deze werksituatie ervaart. 

Opgemerkt zij dat de COVRA niet alleen radioactief afval uit de splijtstofcyclus verwerkt 
en opslaat. Al het in Nederland geproduceerde radioactief afval wordt door de COVRA ingeza
meld, zo nodig verwerkt en opgeslagen, dus ook het radioactieve afval uit de onderzoekslabora
toria (§ 5.1) en de medische toepassingen (§ 5.2). 

In de tweede sub-paragraaf (§ 5.3.2) worden twee gesprekken weergegeven die gevoerd 
zijn met omwonenden van de kernenergiecentrale te Borssele. De bedoeling van deze twee 
gesprekken was om een indruk te krijgen van de psychologische gevolgen van het wonen in de 
buurt van een kernenergiecentrale. De totale paragraaf wordt weer afgesloten met de sub
paragraaf 'Conclusies' (§ 5.3.4). 

5.3.1, De kernenergiecentrale te Borssele 

Gesproken werd met dhr. ing. G.J. Hinderink, personeelschef van de kernenergiecentrale te 
Borssele. 

De personeelschef stelt vooraf dat er geen op onderzoek gestoelde ervaringsfeiten voorhanden 
zijn over de wijze waarop het personeel het werken bij de kernenergiecentrale ervaart. De door 
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Kom gegeven mening weerspiegelt persoonlijke veronderstellingen en indrukken, Zijn ervaringen 
betreffen oen uuntul verschillende situaties en zijn daarom niet representutief, 

De kernenergiecentrale ia een onderdeel van de NV Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij 
(PZEM), De kernenergiecentrale is verdeeld in een 'gecontroleerd' en een 'niet-geconlroleerd' 
gebied, In het gcconlrulcerdc gebied kunnen radiouclieve straling en/of besmetting voorkomen, 
Het bolvormige reactorgebouw ("de bol") behoort tot het gecontroleerde gebied. In dit gebouw 
staan de onderdelen die rechtstreeks met het kernsplijtingsproees te maken hebben, Dit proces 
wordt vanuit de rcgclkamer bestuurd, Deze rcgclkamer staat geheel los van het reactorgebouw, 
Het personeel dal in de rcgclkamer werkt behoort tot de afdeling Proces, De kernenergiecen
trale heeft ook een eigen afdeling Stralingscontrole, In totaal werken ongeveer 250 mensen in 
do verschillende afdelingen. Dit personeel is in het algemeen hoog opgeleid (onder meer HBO en 
universiteit) en heeft aanvullende interne opleidingen gevolgd. Een aantal van deze mensen 
heeft dienst volgens een volcontinu-dicnstroostcr, Dus op elk uur van de dag of nacht zijn er 
mensen in de centrale aanwezig (vooral proces- en bewakingspersoneel). 

Ednmaal per jaar wordt de kernenergiecentrale stilgelegd gedurende de zogenaamde 'splijt' 
stofwisselpcriodc', In deze periode wordt cen derde van de splijtstofclementen vervangen, 
Gedurende de/e periode worden ook reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht binnen de 
centrale. Al deze werkzaumheden worden van te voren zorgvuldig gepland. 

De afdelingen die het meest aan straling worden blootgesteld zijn 'Onderhoud' (onderhoud 
van het nict-convcntioncle deel van de kerncentrale), de 'Stralingscontrolcdienst' en de 'Cor-
veedienst' (schoonmaken gecontroleerd gebied), De veiligheidsvoorschriften zijn streng en de 
strnlingscontroledicnst /iel erop toe dat deze ook worden nageleefd, De blootstellingsnorm die 
wordt nagestreefd is zo laag als mogelijk (ALARA) en voorts ligt de interne norm ver onder 
de wettelijke norm. Het beleid van de centrale is ook gericht op het inhuren van mensen van 
buitenaf (bijvoorbeeld voor schoonmaken, reparaties vooral in de splijtstofwisselperiode), De 
hoofdreden voor inhuren is het bereiken van een korte doorlooptijd waarbinnen het onderhoud 
moet worden gerealiseerd. Een bijkomend aspect is dat het eigen personeel qua stralingsbclas-
ting voldoende reserve houdt, zodat zij (nog) ingezet kunnen worden voor kritische (onver
wachte) klussen, 

Binnen de kernenergiecentrale wordt veel aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten. 
Reeds vóór het ongeluk in de kerncentrale te Tsjernobyl en het daarop volgende bezoek van 
het OSAR-team, was men begonnen met het opzetten van het zogenaamde 'kwalitcilsborgings-
systeem'. Dit houdt tevens in dat structureel aandacht wordt besteed aan de interacties tussen 
mens en technisch systeem binnen de centrale. De aandacht voor veiligheid wordt ook weerspie
geld in de trainingen die aan het proces-personeel worden gegeven in Essen (Duitsland). Daar 
staat een door een computer gestuurde namaakcentrale. Het proces-personeel oefent in deze 
namaakcentrale hoe te handelen bij denkbeeldige storingen. 

De kernenergiecentrale Borssele is één van de belangrijke werkgevers in de streek. Tevens 
is het een goed betalende werkgever. Er is weinig verloop onder het personeel en ook het 
ziektverzuim is laag. 

Bij het vaste personeel van de kernenergiecentrale bestaan bijna geen zorgen of angsten over 
de mogelijke effecten van ioniserende straling of besmetting. "Het meeste personeel is goed 
opgeleid en weet wat straling is. Men weet waar men mee bezig is. Overigens wordt al het 
personeel dat bij ons werkt voorgelicht over ioniserende straling en besmetting. Ook besteden 
wij veel aandacht aan de veiligheidsaspecten en wordt er door de stralingscontroledienst op 
toegezien dat deze voorschriften worden nageleefd. Elk beroep heeft een bepaald beroepsrisico. 
Dat geldt ook bij ons. Als men dat risico niet aandurft moet men het beroep niet kiezen. 
Echter, in de loop der jaren is men zich wei meer bewust geworden van de mogelijke negatieve 
effecten van straling. Ook wetenschappelijk gezien is er meer bekend geworden over mogelijke 
effecten van lage doses straling. Ik kan niet zeggen dat men angstig is geworden voor straling, 
maar wel dat men er zich meer van bewust is geworden. Wat hierin ook meespeelt is dat veel 
werknemers hier al geruime tijd werken. Over de jaren heen heeft men dus aan straling bloot-
gestaan." 

Het personeel dat wordt ingehuurd voor bepaalde klussen wordt door de kernenergiecen
trale voorgelicht. Deze voorlichting bestaat uit uitleg over radioactieve straling en besmetting, 
veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld beschermende werkkleding) en hoe deze maatregelen even-
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tuclc bestraling of besmetting effectief voorkomen, "Enige jaren geleden werkte ik zelf een 
keer mee in het gecontroleerde gebied. Toen maakte ik mee dut een ingehuurde knicht uit 
angst weigerde een bepaalde taak uit te voeren, Natuurlijk werd op hem ingepraat en uitgelegd 
dill bij geen gevaar liep, Voor een aantal ingehuurde kraehten is het mogelijk de eerste keer 
dat ze over straling horen en wie weet welke ideeün ze daarover hebben, Misschien let men 
niet goed op bij de voorlichting of wellicht gaat toch een groot deel langs hen heen, Als men 
vervolgens concreet zo'n beschermingspak moet aantrekken ontstaat misschien de indruk dat het 
toch wel iets 'engs' of 'gevaarlijks' is wat men moet doen." 

Naast boven genoemde aspecten van het werken met een ioniserende straling(sbron) bleken 
er ook aspecten te zijn die gekoppeld waren aan het werken in een kernenergiecentrale. Ten 
eerste kunnen de veiligheidsvoorschriften en maatregelen in de kernenergiecentrale wel eens tot 
spanningen leiden bij een personeelslid. "De kernenergiecentrale beschikt over twee laboratoria, 
Eén van deze laboratoria staat in het gecontroleerd gebied en daar wordt met radioactieve 
stoffen gewerkt, een zogenaamd 'heet' laboratorium, Als men in dat laboratorium werkt moet 
men speciale beschermende kleding aan, Het is voorgekomen dat personen die daar werkten door 
de/e maatregelen een claustrofobisch, opgesloten gevoel kregen. Ze vonden het vervelend om in 
dit laboratorium te moeten werken." 

Een tweede aspect van het werken in een kerncentrale is dat men in een industrie werkt, 
waar als er iets misgaat dit 'ongekende' catastrofale gevolgen met zich mee kan brengen, "Als 
men in de rogclkamcr werkt beseft men dat men de verantwoordelijkheid draagt als er iels 
misgaat. Er wordt wel geoefend in Essen, maar het is van cruciaal belang dat het proces-
personeelslid een eventuele storing juist diagnostiseert zodat effectieve maatregelen kunnen 
worden getroffen, Een dergelijke diagnose bestaat uit het interpreteren van veel verschillende 
soorten informatie uit verschillende onderdelen van het systeem, Dat gevoel van verantwoor
delijkheid kan mogelijk als erg zwaar worden ervaren, Dit geeft ook aan dat het belangrijk is 
om in de personeelsstructuur duidelijk aan te geven wie de (eind)vcrantwoordelijkheid draagt, 
Wij zijn nu bezig om dit allemaal expliciet te maken in het 'kwaliteitsborgingssysteem', Indien 
dit niet gebeurde zou de vraag wie nu de verantwoordelijke is tot wrijving kunnen leiden 
tussen personeelsleden. Ik heb de indruk dat dit misschien in het verleden wel eens de reden is 
geweest voor psychische spanningen bij een personeelslid," 

Ten derde kleven er aan het werken in een kernenergiecentrale aspecten die verbonden 
zijn aan de politieke en publieke opinie over kernenergie. Personeelsleden moeten zich vaak 
verdedigen tegenover het 'publiek'. "Ik ken één personeelslid die om deze reden een andere 
functie heeft gezocht. Hij had er 'moeite mee' om in de centrale te blijven werken. Bijvoor
beeld, op verjaardagen werd hij lastig gevallen met vragen over de centrale en over kernener
gie. Het personeel kan zich hierover opwinden, Als er psychologische gevolgen zijn dan hebben 
deze vooral betrekking op de ergernis van het personeel over de reacties van het publiek. Het 
personeel verzet zich tegen het publieke idee dat mensen die in de kernenergiecentrale van 
Borssele werken arme, zielige mensen zouden zijn. Zelfs kinderen van personeelsleden werden 
op school aangesproken over het feit dat hun vader in de centrale werkte. Dat hun vader 
'slecht' werk deed. Ook de demonstraties bij de hekken van de centrale hebben kwaad bloed 
gezet." 

De kernenergiecentrale is een bedrijf waar een grote groep gebruikers commercieel betrok
ken is bij een ioniserende straling(sbron). Ook in een dergelijke organisatie spelen zich allerlei 
groepsprocessen af. "Wanneer een personeelslid om één of andere reden problemen zou krijgen 
met het werk in de centrale dan kun je een soort ingroup-outgroup effect verwachten. Een 
dergelijk twijfelend iemand wordt mogelijk door de overige personeelsleden buiten gesloten. 
Deze overige personeelsleden zien die problemen en twijfels niet en vormen dan een 'gesloten 
front' ten opzichte van de 'twijfelaar'. Die twijfels kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit angst 
voor straling of uit veranderde politieke ideeën. Ik herinner mij één personeelslid die hiermee 
daadwerkelijk te maken kreeg." 

5.3.2 Omwonenden van de kernenergiecentrale te Borssele 

Om een beeld te krijgen van de ideeën over ioniserende straling(sbronnen) van omwonenden van 
een kernenergiecentrale werden gesprekken gevoerd met twee personen die in de nabije omge
ving van de kernenergiecentrale te Borssele wonen. 
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De kernenergiecentrale Borssele slnat in een industriegebied, het Slocgebicd, waar ook andere 
industrieën zijn gevestigd, waaronder de TOTAL-raffinadorij. De COVRA, nu gevestigd in 
Petten, zal '/.ich waarschijnlijk ook op dit lerein gaan vestigen. Begin 1988 is over de in 1987 
voorgestelde vestigingsplaats vun de COVRA in het dorp Borssele vrij veel ophef ontstaan, 

De gemeente Borsele geeft op één van de eerste pagina's van de gemeentcgids aanwijzin
gen voor wat te doen wanneer een ongeluk plaat;; vindt op het industrieterrein. De gemeente is 
over mogelijke 'rampenplannen' tamelijk open, Na het ongeluk in Tsjernobyl zijn ook verschil
lende scenario's ontwikkeld voor mogelijke evacuatie in geval er een ongeluk in de kerncentrale 
Borssele zou gebeuren, Dergelijke evacuatie-scenario's worden ook geoefend met behulp van 
simulaties. 

Het eerste gesprek werd gevoerd met dhr. J, Puene, huisarts in hel dorp Borssele en lid van de 
dorpsraad in Borssele. 

De heer Pccnc spreekt als omwonende van de kernenergiecentrale die meent via contacten 
enigszins de sfeer en meningen in het dorp Borssele te kennen. Hij spreekt niet uit hoofde van 
zijn beroep als huisarts. 

Het normaal in bedrijf zijn van de kernenergiecentrale is niet verontrustend voor de inwoners 
van Borssele. Men ervaart dat niet als riskant. De uiterlijke kenmerken van TOTAL zijn 
vervelender. TOTAL veroorzaakt wel last door rook- en stankontwikkeling, De 'bol' daarentegen 
hoort erbij, "In het algemeen is men niet bang voor gezondheidsrisico's van de nabij gelegen 
kernenergiecentrale. Wanneer men echter wordt opgeschrikt door een geval van kanker in de 
directe omgeving, komt naast roken, voeding, luchtvervuiling, kleurstoffen, etc, ook wel eens 
de mogelijkheid van radioactieve straling als mogelijke oorzaak aan de orde." 

Ondanks de afwezigheid van concrete gevoelens van angst voor de aanwezigheid van de 
centrale is er wel altijd een soort bewustzijn van de aanwezigheid van de centrale. "Je leeft 
toch met een soort angst; een bewustzijn dat er iets mis zou kunnen gaan. Een tijd geleden 
was er 's nachts een ontploffing, Dan schiet toch meteen door je hoofd dat het misschien de 
kernenergiecentrale is. Een enkeling in het dorp heeft het idee dat als er toch iets gebeurt met 
de centrale je beter in Borssele kunt wonen want dan ben je meteen dood." 

"Het nadeel van het vrijkomen van (te veel) radioactieve straling is dal het kan gebeuren 
zonder dat je er iets van merkt. Het overkomt je en wellicht komt het ooit in het nageslacht 
naar voren. Je bent altijd onzeker of je bestraald bent. Die onzekerheid vloeit ook voort uit 
een gevoel dat er nooit open kaart gespeeld wordt. Een soort basiswantrouwen dat gevoed 
wordt door voorbeelden uit andere landen, Bijvoorbeeld in Sellafield, U.K., waar men ook zei 
dat er niets aan de hand was, maar ondertussen werden er belangrijke feiten over radioactieve 
uitstoot achtergehouden. De kernenergiecentrale Borssele doet zijn best en licht de bevolking 
ook voor over de stralingsdoses in de omgeving van de centrale. Maar je moet ze op hun woord 
vertrouwen en soms heb je behoefte aan meer." 

Een ander groot nadeel van het wonen in het dorp Borssele is dat men in den lande dit 
direct associeert met de kerncentrale. "Als je zegt dat je in Borssele woont kijkt men je 
vreemd aan. Je wordt niet voor vol aangezien, want je moet wel gek zijn om daar te willen 
wonen. Het lijkt wel of je een 'besmettelijke ziekte' hebt als je inwoner van Borssele bent." 

In Borssele is vrij veel ophef geweest over een mogelijke vestigingsplaats van de COVRA. 
"Een groot verschil voor de inwoners is dat bij de kerncentrale de 'straling' opgesloten is in de 
'bol', terwijl bij het verwerken van radioactief afval misschien allerlei dingen vrijkomen. En 
wat is 'afval'? Negatieve associaties met chemisch afval spelen hierin ook een rol. De COVRA 
heeft wel informatie verstrekt, maar deze was eigenlijk te 'moeilijk'. De mensen lazen de folder 
niet of men begreep hem niet. Daarbij kwam dat de bewoners het gevoel hadden dat de publie
ke opinie over Borssele nog negatiever zou worden als er ook nog kernafval zou komen." 

Het tweede gesprek werd gevoerd met mevr. G.A.C. Aarnoutsc, huisarts te Nieuwdorp. 

"Volgens mij zijn er hier in het dorp geen angsten voor radioactieve straling of besmetting 
door de kerncentrale. Hel is in ieder geval geen gespreksonderwerp in het dorp, noch zijn er 
gesprekken over 'kanker' of 'genetische risico's'. "Er is vrij veel voorlichting geweest die in 
het dorp als goed en begrijpelijk werd beschouwd. Met leerlingen van basisscholen zijn excur-
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siea gcmuukt nuur do centrale, Tevens woont personeel van de centrale in deze streek, De/e 
personeelsleden vertellen ook over het werk in de centrale, De bevolking van hel dorp ver
trouwt de voorlichting, In Nieuwdorp bestaat een aantal middenstanders (bijvoorbeeld de zaak 
waarin de bakker en de kruidenier zijn gevestigd, en een garage) mede door de levering van 
hun producten aan de fabrieken op het industrieterrein, waaronder de kernenergiecentrale. 

De afwezigheid van angstgevoelens onder de Nicuwdorpers wordt ook weerspiegeld in de 
desinteresse voor 'het rampenplan' van de gemeente Borsele. "De meeste mensen zijn het 
rampenplan al kwijt. Het leeft hier gewoon niet. De mensen zijn niet angstiger voor een 
ongeluk in de centrale dan voor een oorlog. Maar misschien is er onbewust een gevoel van 
dreiging, Ik weet het niet precies. De mensen praten er niet over en ik vraag er niet naar. 
Waar ik wel klachten over hoor is de stank en het lawaai van TOTAL, Maar TOTAL waarschuwt 
altijd van tevoren als er stankoverlast komt." 

In beide gesprekken kwam naar voren dal de reacties van de bevolking op de centrale ook 
beïnvloed worden door de houding van de Zeeuwse bevolking. Deze werd beschreven als vrij 
gezagsgetrouw, voortvloeiend uit een sterk protestants christelijke geloofsovertuiging. Het gezag 
is door God aangesteld en aan de overheid moet je daarom gehoorzamen. Daarom wordt ook 
veel vertrouwen gesteld in de informatie die de overheid verstrekt. Ook kwam naar voren dat 
economische en politieke factoren van invloed zijn op de reacties van de omwonenden op de 
kerncentrale. 

5.3.3 De COVRA in Pelten 

Gesproken werd met dhr. dr. H.D.K, Codec, plaatsvervangend directeur van de Centrale Or
ganisatie Voor Radioactief Afval B.V. (COVRA). 

Radioactief afval is, afhankelijk van de aard van de radioactieve stoffen en de hoeveelheid 
straling, in vier categorieën in te delen: laag-actief afval, middel-actief afval, hoog-aclief afval 
en kcrnsplijtingsafval, Een tweede onderscheid is 'nat' (bijvoorbeeld spoel- of ondcrzocksvloei-
stoffen, of waswater) versus 'droog' radioactief afval (bijvoorbeeld beschermende handschoenen). 
Tot 1982 werd het laag- en middel-actief afval in vaten samengeperst, in beton gegoten en 
jaarlijks in de Atlantische Oceaan gestort. De bewerking van het afval werd gedaan door hel 
Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten. Door do protesten van milieu-organisaties is deze 
dumping in zee verboden en werd besloten het afval op land op te slaan. Met de uitvoering 
hiervan is de COVRA belast. "Het doel van de vennootschap is het inzamelen, bewerken, 
bewaren en verwijderen van radioactief afval dat binnen Nederland ontstaat, één en ander 
binnen het beleid van de Rijksoverheid." 

De COVRA is een zelfstandig bedrijf. De constructie is zodanig dat de COVRA altijd de 
eigenaar van het ingezamelde afval blijft. Op deze wijze is en blijft de COVRA verantwoor
delijk voor het afval. De COVRA is op dit moment gevestigd op het ECN-terrein in de duinen 
van Petten. De gemeente Zijpe heeft in 1983 toestemming gegeven voor een vestigingsduur van 
maximaal tien jaar. Op het ECN-terrein bevinden zich naast de COVRA en het ECN, een 
onderzockskernreactor en het bedrijf Malinkrodt Diagnostica (produceert radiopharmaca). 

Op dit moment worden alleen laag- en middel-actief afval opgeslagen door de COVRA. De 
bewerking van het afval gebeurt bij het ECN, waar het afval al werd bewerkt voor de oprich
ting van de COVRA. De COVRA beschikt over eigen vrachtwagens, waarmee het radioactief 
afval uit geheel Nederland wordt opgehaald en vervoerd naar het ECN. Periodiek worden de 
vaten bewerkt afval van het ECN naar de opslagloods van de COVRA op het terrein vervoerd. 

In totaal werken op dit moment veertien mensen bij de COVRA; waaronder vijf technici 
(stralingsdeskundigen), twee chauffeurs en administratief personeel. De twee chauffeurs halen 
gezamenlijk het afval op. Beiden hebben een basiscursus stralingshygiëne gevolgd. Daarnaast is 
één van de twee een hoger opgeleide (HBO) die vervolgens verder is opgeleid in aspecten die 
met straling(shygiéne) samenhangen. Deze chauffeur controleert bij het ophalen van het afval 
altijd de hoeveelheid straling aan de buitenkant van het afval. Hij beschikt over de kennis om 
de opgave van het instituut/instelling over de inhoud en samenstelling van het afval te con
troleren. Deze controle wordt altijd uitgevoerd bij overdracht van radioactief afval. 

De vestiging van de COVRA bestaat uit een kantoor waar het personeel werkt en de loods 
waar de vaten met laag- en middel-actief afval staan opgeslagen. Alle radiologische werkers 
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dragen de verplichte badge, Daarnaast beschikken de medewerkers over dosimeters die de 
hoeveelheid straling ter plekke en continu ('hardop') kunnen meten. Deze dosimeters worden 
meegenomen wanneer de opslagloods wordt bezocht. Verder worden bij het vervoer van de 
afvalvalcn van het ECN naar de opslagloods stofjassen en handschoenen gedragen. Tevens wordt 
bij dit vervoer gecontroleerd of er 'gemorst' is. Tot nu toe is nooit besmetting van de be
schermende kleding geconstateerd, 

De COVRA is op zoek naar een andere (Iangdurig-lijdclijkc) locatie. Waarschijnlijk wordt 
dit een terrein in de gemeente Borsele. Op dit nieuwe terrein zal ook hoog-acticf afval en 
kernsplijtingsafval worden opgeslagen. De COVRA zal dan ook zelf het afval gaan bewerken. De 
verwachting is dat het aantal personeelsleden van de COVRA dan zal worden uitgebreid tot 
zestig in plaats van de huidige veertien. 

Het huidige aantal personeelsleden is gering. Tijdens de pauzes wordt wel gepraat over 'stra
ling'. "Bijvoorbeeld met dat voorval van radioactief besmet vlees op de Reefer Rio. Daar praten 
wij dan over tijdens de pauze. Tijdens deze gesprekken zijn nooit angsten of zorgen van het 
personeel naar voren gekomen vanwege het feit dat zij met radioactieve straling(sbronnen) 
werken. Ik denk dat dit vooral komt door de kennis die men heeft over het onderwerp 'stra
ling'. Sommige personeelsleden hadden vanuit hun opleiding al kennis over radioactiviteit, 
andere personeelsleden (bijvoorbeeld administratief personeel) hebben wij zelf voorgelicht. Wij 
hebben als beleid dat het personeel over voldoende kennis moet beschikken om een eigen 
oordeel te kunnen vormen over de risico's waaraan men bij dit werk blootstaat. Als er vragen 
zijn over straling kunnen die altijd aan één van de stralingsdeskundigen onder ons worden 
gesteld." 

Het personeel weet dat men gemiddeld aan 5 mSv straling per jaar blootstaat. Dat is één 
tiende van de wettelijk toegestane dosis. De genoemde elementen tezamen (kennis, veiligheids-
voorschiften, dosimeters en lage stralingsdosis) zorgen ervoor dat er geen (negatieve) psycho
logische gevolgen zijn van het werk met de ioniserende stralingsbron(nen). "Ik vind ook dat als 
iemand zou twijfelen over mogelijke negatieve gevolgen hij/zij niet hier zou moeten werken. 
Als iemand toch angstig is voor mogelijke gezondheidseffecten zoals kanker, dan kan hij/zij 
beter een andere functie gaan vervullen." 

De enige 'psychische schade' van hel werken bij de COVRA wordt veroorzaakt door 
reacties van de omgeving op het werk. "Uit de gesprekken tijdens de pauzes bleek dat een 
groot deel van het personeel last had van onbegrip bij familie, vrienden of kennissen. Bijvoor
beeld vragen als 'straal jij nu ook?'. Daarom hebben wij een open dag georganiseerd voor 
familie, vrienden en bekenden van de personeelsleden. Wij hebben hen alles laten zien en 
uitgelegd wat wij hier doen. Deze voorlichting had een gunstig effect; het personeel had veel 
minder last van onbegrip in de nabije omgeving. Een dergelijke open dag hebben wij nu twee 
maal met succes georganiseerd," 

In de periode dat de COVRA bestaat (effectief 1984-1988) zijn drie personeelsleden 
weggegaan. "Eén personeelslid kon elders een aantrekkelijker baan krijgen, één personeelslid 
had een tijdelijk aanstelling en één personeelslid voldeed niet. Niemand verliet het bedrijf 
vanwege negatieve gevoelens ten aanzien van straling(sbronnen). Bij de werving van nieuw 
personeel hebben wij wel een keer last gehad van psychologische effecten. Deze ontstaan dan 
weer door sociale druk uit de omgeving. Het voorbeeld waar ik op doel betreft een jonge man 
die hier solliciteerde en bedankte voor de aanstelling wegens de op hem uitgeoefende sociale 
druk van zijn vrienden. Deze vrienden vonden het (politiek) ongepast als hij bij ons zou gaan 
werken. Voor de rest merken wij aan het aantal sollicitaties niets van een negatieve publieke 
opinie." 

De COVRA verzorgt in de zomermaanden ook rondleidingen voor toeristen via de W V in 
Petten. "Dat contact is op een grapppige wijze tot stand gekomen. De VVV had een bezwaar
schrift ingediend tegen onze vestiging op dit terrein, omdat zij hierdoor een afname van het 
aantal toeristen verwachtte. Ik ben toen met hen gaan praten of dat inderdaad was gebeurd. 
Uit dat gesprek werd het idee voor deze voorlichting geboren. Wij hebben er een aparte 
voorlichtingsruimte voor ingericht. Dat is namelijk ook ons beleid: alles moet open en veilig 
zijn zodat iedere Nederlander hier kan komen kijken om te zien hoe het hier toegaat. Dat is 
ook een stuk verantwoording afleggen aan de bevolking. Wij hebben immers de zorg gekregen 
voor het radioactief afval in Nederland." 
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5.3,4 Conclusies gesprekken splijtstofcyclus 

Voor de gebruikers van ioniserende straling(sbronncn) in dit toepassingsgebied kunnen gedeel
telijk soortgelijke conclusies worden getrokken als voor de gebruikers in de vorige twee 
toepassingsgebieden. Er zijn bijna geen angsten of zorgen over het werken met ioniserende 
straüng(sbronnen). Men weel wat men doet en de veiligheidsvoorschriften zijn streng. Echter 
ook hier ondervinden sommige personeelsleden hinder van de beperkende veiligheidsvoorschriften 
die verbonden zijn aan het werken met ioniserende straling(sbronncn). Dit geldt alleen voor het 
personeel in de kernenergiecentrale. 

Een nieuw aspect dat naar voren kwam is de stigmatisatie van werkers in dit toepas
singsgebied door 'het publiek'. De meeste nadelige psychologische gevolgen ondervindt men door 
de publieke opinie. Men moet zich steeds verdedigen dat men niet 'gek' is als men in een 
dergelijk toepassingsgebied wil werken. Een verschil met de vorige gebieden is dat in dit 
toepassingsgebied het werk puur gericht is op de ioniserende straling(sbron). Bij de kernener
giecentrale verkrijgt men energie uit het kernsplijlingsproces en bij de COVRA slaat men het 
radioactief afval op, In de andere twee toepassingsgebieden kon men het werken met de ionise
rende slraling(sbron) toeschrijven aan meer overkoepelende en algemeen geaccepteerde (gewaar
deerde) beroepen. Bij de onderzoekslaboratoria is men een wetenschappelijk medewerker of 
onderzoeker bij de universiteit die met straling(sbronnen) werkt. En bij de medische toepassin
gen is men een arts of laborant die met behulp van straling(sbronnen) helpt mensen te genezen. 

Deze stigmatisatie door de publieke opinie van het werken in de splijtstofcyclus is waar
schijnlijk gebaseerd op twee elementen. Ten eerste het gebrek aan kennis over ioniserende 
straling(sbronnen) bij het publiek. Dit bleek bijvoorbeeld uit het gesprek bij de COVRA, waar 
familieleden van personeel vroegen of dat personeel 'zelf ook straalde'. Het tweede element 
heeft betrekking op de politieke en maatschappij-opvattingen over kernenergie en radioactief 
afval. Een ruim deel van de bevolking is het oneens met het gebruik van kernenergie en ziet 
het radioactief afval als een probleem van onze maatschappij. 

Dit stigmatisatie- en verantwoordingsproces leken ook omwonenden van de kernenergiecen
trale als het meest vervelende psychologische gevolg te ervaren. Een omwonende zei de aan
wezigheid van de kerncentrale als een negatief 'bewustzijn' te ervaren. Hij was zich bewust van 
de aanwezigheid en de mogelijke negatieve effecten van de blootstelling aan straling na een 
ongeluk in de centrale. Dit bewustzijn werd veroorzaakt door twee elementen. Ten eerste een 
wantrouwen tegenover de overheid, die wellicht de uitstoot van radioactiviteit na een ongeluk 
in de centrale zou verzwijgen, zoals in hel buitenland wel is voorgekomen. Ten tweede werd dit 
bewustzijn veroorzaakt door het karakter van ioniserende straling en besmetting. Men merkt 
niet of dit plaats gevonden heeft, pas (veel) later treden effecten op als kanker of genetische 
afwijkingen. Uit de twee gesprekken bleek echter dat waarschijnlijk het merendeel van de 
omwonenden geen hinder ondervindt van de aanwezigheid van de kernc'entrale. De verschillen in 
de reacties op de aanwezigheid van de kerncentrale kunnen worden toegeschreven aan economi
sche, politieke en levensbeschouwelijke factoren, 

5.4 Algemene conclusies uit de gevoerde gesprekken 

In deze paragraaf worden nogmaals kort de belangrijkste conclusies uit de gesprekken weer
gegeven. Meer gedetailleerd staan deze conclusies weergegeven per gespreksonderdeel (§ 5.1.3, 
§ 5.2.5 en § 5.3.4). Tevens wordt beknopt aangegeven hoe enkele conclusies in verband kunnen 
worden gebracht met de theoretische concepten die in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 naar voren 
zijn gebracht binnen de indirecte oorzaak-gevolg keten (zie § 2.2). 

Bij de gebruikers van ioniserende straling(sbronnen) werden geen angsten of zorgen 
aangetroffen ten aanzien van het werken met een ioniserende straling(sbron). Specifiek waren 
'kanker' en 'genetische risico's' geen gespreksonderwerpen of onderwerpen van zorg voor de 
gebruikers. Soms bleken wel zorgen aanwezig over ioniserende bestraling wanneer de gebruikster 
zwanger was. De afwezigheid van negatieve psychologische gevolgen van het werken met 
'straling' berust op een aantal factoren. Ten eerste hebben alle gebruikers veel kennis over en 
ervaring met het werken met ioniserende straling(sbronnen). Ten tweede zijn uitgebreide en 
strenge veiligheidsmaatregelen van toepassing bij het werk en worden deze maatregelen goed 
nageleefd. Ten derde wordt bij alle gebruikers maandelijks gecontroleerd aan hoeveel straling 
men is blootgesteld (de 'badges'). De meeste gebruikers hebben daarnaast nog de beschikking 
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over meetapparatuur die continu de mate van blootstelling registreert, of er worden na het 
werk controles uitgevoerd. Soms worden ook nog controles op inwendige besmetting verricht. 
Tot slot wordt bij de meeste gebruikers met lage stralingsdoses gewerkt. De limieten worden 
niet opgevuld. Dit laatste geldt niet voor de gebruikers in de kerncentrales. De kerncentrale 
houdt echter een interne norm aan die veel lager ligt dan de wettelijk toegestane norm. 

De bovengenoemde elementen zijn goed in de drie verschillende onderzoekslijnen te 
plaatsen die in § 3.3.1 zijn besproken als benaderingen van de intcrmcdiürcndc variabele 'per
ceptie' in de indirecte oorzaak-gevolg keten, Uitgaande van de onderszoekslijn 'het omgaan 
met stress' (§ 3.3.1,1) is duidelijk dat de elementen 'ervaring met de situatie' en 'persoonlijke 
controle over de situatie' (zie Figuur 4) voor de gebruikers van sterke invloed zijn op hun 
beoordeling van het werken met ioniserende straling(sbronnen). Ook de tweede onderzoekslijn, 
'waargenomen risico' (§ 3.3.1.2 en Figuur 5), geeft duidelijk de elementen aan die de risico
waarneming van de gebruikers beïnvloedt: gebruikers vinden de mogelijke gevolgen meer be
heersbaar, men is bekend met mogelijke gevolgen en effecten, men is vrij in de keuze om wel 
of niet blootgesteld te worden aan de gevolgen, de gebruikers hebben een op meer kennis 
gebaseerde inschatting van de schadelijkheid v;in de gevolgen en van het aantal tegelijk getrof
fenen, en lol slot zitten er duidelijke voordelen aan het werken met ioniserende straling(s-
bronnen) voor de gebruikers (bijvoorbeeld het salaris), Tot slot de derde onderzoekslijn, over 
'altitudes' (§ 3.3.1.3 en Figuur 6), waarbij de attitude gevormd wordt door de waarschijnlijkheid 
en evaluatie van veronderstelde kenmerken van het werken met ioniserende straling(sbronncn). 
Verondersteld mag worden dat gebruikers door hun kennis en ervaring op dit gebied aan 
veronderstelde kenmerken zodanige waarschijnlijkheden en evaluaties toekennen, dat zij een 
positieve attitude hebben ten aanzien van hun werk. 

In de gesprekken met gebruikers van ioniserende straling kwam ook naar voren dat elk 
beroep een bepaald beroepsrisico heeft. Indien men dat risico niet wil aangaan moet men dat 
beroep niet kiezen. Negatieve psychologische gevolgen ten gevolge van het werken met ionise
rende straling(sbronnen) berusten in alle toepassingsgebieden op de veiligheidsmaatregelen die 
getroffen worden voor het werk. Deze worden soms als beperkend en hinderlijk ervaren. E6n 
negatief element van het werken met ioniserende straling(sbronnen) komt alleen voor bij de 
splijtstofcyclus. Namelijk de stigmatisatie van het werk door de publieke opinie. Dergelijke 
gebruikers moeten zich vaak verdedigen voor het beroep dat zij uitoefenen. Dit komt vooral 
naar voren met betrekking tot de kernenergiecentrale. Een dergelijk stigmatisatie- en verant
woordingsproces berust op twee factoren. Het publiek heeft minder kennis over (en invloed op) 
de ioniserende straling(sbronnen) en de houding ten opzichte van de splijtstofcyclus wordt sterk 
bepaald door politieke en maatschappelijke factoren. 

De ideeën van de 'gewone' gebruikers kwamen naar voren via de gesprekken met de 
'specialisten', behalve bij de omwonenden van een kernenergiecentrale, over wie werd gesproken 
met een inwoner van Borsele en een inwoonster van Nieuwdorp, Binnen de medische toepassin
gen zijn de gewone gebruikers de patiënten. Mogelijke onrust bij de patiënten werd vooral 
veroorzaakt door onbekendheid met het onderzoek of de behandeling. Deze onrust werd weg
genomen door voorlichting van de laboranten of de artsen. Deze voorlichting richtte zich op 
uitleg van ioniserende straling(sbronnen) en de voordelen voor de patiënt zelf van het gebruik 
van dit onderzoek of deze behandeling. Voorlichting over ioniserende straling(sbronnen) en over 
effectieve veiligheidsmaatregelen bleek ook vaak voldoende om angsten en zorgen weg te nemen 
bij schoonmakers, verplegend personeel en onderhoudspersoneel. 

De omwonenden van een kerncentrale vormen een aparte groep 'gewone' betrokkenen daar 
hun houding ten aanzien van ioniserende straling(sbronnen) sterk beïnvloed lijkt te worden door 
economische, politieke en levensbeschouwelijke factoren. Bij een beperkte groep omwonenden 
leek een vorm van ongerustheid te bestaan. Deze groep was zich bewust van de aanwezigheid 
van de kerncentrale, in de zin dat zij ongemerkt en ongewild bloot zouden kunnen staan aan 
radioactieve straling of besmetting wegens een ongeluk in de centrale. Dit bewustzijn werd 
vooral gevoed door voorbeelden uit het buitenland, waar overheden radioactieve uitstoot na een 
ongeluk hadden verzwegen. Uit de twee gevoerde gesprekken kwam naar voren dat ook de 
omwonenden hinder ondervonden van de stigmatisatie door de publieke opinie: "Wie woont er nu 
vrijwillig in de buurt van een kernenergiecentrale?" 

Tot slot gaven enkele gebruikers aan meer ongerust te zijn over het werken met chemica
liën dan over het werken met ioniserende straling(sbronncn). Vooral de gebruikers die met 
straling én chemicaliën werkten brachten dit naar voren. Zij vroegen zich dan ook af waarom 
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voor het werken met chemicaliën niet meer en duidelijker (wettelijke) veiligheidsvoorschriften 
werden opgesteld. Ook de omwonenden van de kerncentrale leken meer hinder te ondervinden 
van do TOTAL-raffinadcrij op het industrieterrein dan van de kerncentrale. 

6. 'AANVAARDBAARHEID' VAN STRALINGSRISICO'S VOOR 
DE PSYCHISCHE GEZONDHEID 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschouwing gewijd aan de beoordeling van risico-aan-
vaardbaarheid in het algemeen. In § 6.1 wordt het programma van eisen inzake normstelling 
met betrekking tot stralingsrisico's samengevat, zoals dat uit het Projectprogramma BNS-5 (juni 
1988) valt te destilleren. § 6,2 biedt een besliskundige beschouwing over de acceptatiegrondsla
gen 'rechtvaardiging', ALARA en dosislimitcring, zoals die voor de stralingshygiëne worden 
aanbevolen. § 6.3 handelt over de normeerbaarheid van stralingsrisico's in verband met directe 
psychische effecten. Tot slot is § 6.4 gewijd aan de 'aanvaardbaarheid' van indirecte psychische 
schade. Daarbij wordt een stel vuistregels gegeven voor de bevordering van de aanvaardbaarheid 
van stralingstoepassingen in het algemeen, met het oog op mogelijke schadelijke effecten voor 
de (psychische) gezondheid. 

6.1 Programma-eisen inzake de 'aanvaardbaarheid' van stralingsrisico's 

De beoordeling en normering van de aanvaardbaarheid van stralingsrisico's is theoretisch en 
(dus) ook practisch een buitengewoon lastig probleem. In het programma BNS-5 van juni 1.988 
komt het verlangen naar grotere consistentie in de veelzijdige discussie over risico-acceptatie 
duidelijk naar voren. Gesteld wordt onder meer dat in de stralenbescherming tot nog toe de 
aansluiting bij het milieubeleid, met zijn individuele overlijdensrisicolimiet van 10"6, onduidelijk 
is (pag. 5); dat bestaande normen onvoldoende zijn afgestemd op kwetsbare bevolkingsgroepen 
(pag. 4); dat het ALARA-beginsel ('As Low As Reasonably Achievable') voor buitenstaanders 
ondoorgrondelijk en oncontroleerbaar is (pag, 6); en dat patiëntenbescherming (denk aan - de 
'rechtvaardiging' van - radiodiagnostiek en -therapie) geen onderwerp van het BNS-project 
vormt (pag. 6). 

In het projectprogramma BNS-5 wordt gevraagd om risicolimieten (normen): 
- in termen van meetbare (stralings)grootheden die in causaal verband staan met tot 'aan

vaardbaar' te beperken effecten (pag. 16); 
- waarbij interventies mogelijk zijn die de causale relatie tot deze effecten beïnvloeden 

(pag. 16); 
- die zonodig gedifferentieerd zijn naar de mate van voordeligheid en (daarmee gecombineerde) 

vrijwilligheid van blootstelling (pag, 20); 
- die zijn gebaseerd op de definitie van risico als kans maal effect en de bijzondere formule

ring van 'groepsrisico' als kans op N slachtoffers maal N-kwadraat (het 'effect'), waarbij N > 
10 (pag. 21); 

- die aansluiten bij het Milieubeleid en het Arbcidsbeschermingsbeleid (pag. 21); 
- die aansluiten bij nationale en internationale regelgeving (alhoewel deze in discussie zijn; 

pag. 15); 
- en die geloofwaardig, uitvoerbaar en haalbaar (handhaafbaar) zijn (pag. 21 en 32). 
Tot slot wordt beoogd dat het stralingshygiënische normstelsel begrijpelijk is voor de bevolking, 
dat wil zeggen dat het consistent is en niet ingewikkeld, en dat het aansluit bij de belevings
wereld van de bevolking (pag. 33). 

6.2 Beslissingsprincipes voor de beoordeling van risico-aanvaardbaarheid 

Als bouwstenen voor de structuur van het normstelsel worden in het Projectprogramma drie 
principes aanvaard: (1) dosislimitering, (2) ALARA (zie boven), en (3) 'rechtvaardiging'. "De 
limiet is primair. (...). ALARA en rechtvaardiging zijn beide afwegingsmechanismen die gericht 
zijn op risicoreductie en onder de limiet moeten worden toegepast" (pag. 23). Het verschil 
tussen ALARA en 'rechtvaardiging' berust volgens de projectgroep in het feit dat de afweging 
van voor- en nadelen bij ALARA betrekking heeft op blootstellingsreducerende maatregelen 
tussen mogelijke toepassingen met ioniserende straling, terwijl deze afweging bij 'rechtvaardi
ging' betrekking heeft op de toepassingen zelf, inclusief het 'niet-toepassen' (vergelijk pag, 23 
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en 25). 
Vanuit een (psychologisch-)besliskundig perspectief is over de beoordeling van risico-

aanvaardbaarheid het volgende op te merken. 

Over dosislimitering: 
Voor wat betreft ioniserende straling betekent dit dat, per stralingsbron of -toepassing, een 
valide kwantitatieve relatie bekend is tussen dosis en (zeer waarschijnlijk) meerdimensioncel 
effect(cnpatroon), zodat bij beperking van de dosis de effecten ook daadwerkelijk binnen de 
aanvaardbaarheidsgrenzen worden gehouden. Het stellen van de aanvaardbaarheidsgrenzen vergt 
waarde-oordelen over de vraag welke effectgrootten men wel en niét aanvaardbaar acht. Het 
beslissen over de toelaatbaarheid van een bepaalde toepassing op grond van effect-acceptatie
grenzen staat bekend als 'satisficing', door beslissingstheoretici in het algemeen beschouwd als 
een sub-optimale, maar efficiënte beslissingsstrategie. Echter: 'satisficing' hoeft niet uitsluitend 
betrekking te hebben up m/conormen (de dosis-negatie/* effect-relatie) maar kan /eer wel 
tevens zijn gebaseerd op (minimum) acceptatiegrenzen voor beoogde positieve effecten, bijvoor
beeld economisch voordeel, mate van genezing of vermijding van milieubelasting. Uit psycholo
gisch onderzoek over beslissingsgedrag blijkt dat mensen nogal eens 'satisficing' toepassen ten 
behoeve van een eerste selectie van überhaupt overwegenswaardige keuzemogelijkheden. Vervol
gens worden in een 'maximizing' strategie voor- en nadelen afgewogen en vergelijkingen tussen 
opties gemaakt. Al met al lijkt dosislimitering slechts een beperkte en ielwat eenzijdige grond
slag te kunnen zijn voor beslissingen over stralingstoepassingen. 

Over ALARA: 
Bij het hanteren van dit beginsel is - op óén of andere wijze - reeds vastgesteld dat ionise
rende straling zal worden toegepast. De te gebruiken stralingsdosis moet echter 'alara' zijn en 
om dat te bepalen is een vergelijking van toepassingen nodig op basis van een afweging tussen 
voor- en nadelen van blootstellingsreducerende maatregelen. Dit lijkt een kwestie van waarde
oordelen over het 'nut' tegenover de kosten van risicoreductie. Het is moeilijk in te zien hoe 
daarbij het nut van beoogde voordelen van de toepassing zelf buiten beschouwing kan blijven. 
De beslissingsstrategie die hierbij - zoals ook bij 'rechtvaardiging' - wordt gevolgd is 'maximi
zing'; men probeert immers een 'optimale' toepassing te vinden, Het doorzichtig en controleer
baar maken van het ALARA-bcginsel vereist een explicitering van voor- en nadeeldimensies en 
een standaardisering van de waarderingsschalen (c.q. nutsfuncties) die bij de beoordeling van 
die voor- en nadelen (volgens de beleidsmakers: behoren te) worden gehanteerd. Het ligt in de 
rede om zulke standaardisering van waarderingsschalen te baseren op representatieve oordelen 
van de onderscheiden categorieën mensen die zulke voor- en nadelen feitelijk (zullen) ondervin
den. 

Over 'rechtvaardiging': 
De - 'maximaliserende' - beslissingsregel luidt hier: kies de beste handelwijze uit verschillende 
toepassingsmogelijkheden inclusief 'niet-toepassen', op grond van een vergelijkende afweging 
van voor- en nadelen van elke optie. In tegenstelling tot het ALARA-beginsel worden bij 
'rechtvaardiging' de beoogde voordelen van elke (niet-)toepassing expliciet beoordeeld en 
meegewogen. Een mogelijke (niet-)toepassing scoort derhalve hoog, wanneer de voordelen groot 
zijn, de risico's gering en de kosten van beveiliging (en, uiteraard, van de toepassing zelf) laag. 
Voor het overige geldt voor 'rechtvaardiging' hetgeen bij ALARA al werd opgemerkt: doorzich
tig en controleerbaar maken van 'rechtvaardiging' vergt explicitering van voordeel-, risico- en 
kostendimensies (per toepassing) en standaardisering van waarderingsschalen c.q. nutsfuncties. 
Dit laatste ware wederom uit te voeren op empirische grondslag: stel op representatieve wijze 
vast hoe (potentieel) betrokkenen er zélf over (zouden) oordelen. 

Over dosislimieten, ALARA en 'rechtvaardiging' tezamen: 
De logische volgorde van toepassing van deze drie beginselen lijkt ons te zijn: 
(1) 'rechtvaardiging', teneinde na te gaan of beoogde voordelen in voldoende mate opwegen 

tegen kosten en risico's, en teneinde uit te sluiten dat relatief riskante toepassingen (zoals 
bijvoorbeeld bij radiotherapie) onaanvaardbaar worden genoemd nog vóórdal het belang van 
beoogde voordelen is beoordeeld; 

(2) ALARA, teneinde voor voldoende voordelige toepassingen te kunnen bepalen welke de 
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gunstigste balans heeft van risiconiveau versus (verdere) bevciligingskosten; 
(3) dostsllmleten, teneinde voor 'gerechtvaardigde' en redelijk-minimale stralingstoepassingen 

vast te stellen of niet tóch een absolute acceptatiegrens (géén afweging) zou worden 
overschreden. 

Het ligt eveneens in de rede dat uitsluitend ALARA en dosislimicten worden gehanteerd wan
neer het gaat om bescherming van mensen die géén persoonlijke voordelen doch slechts de 
risico's van een stralingstoepassing zullen ondervinden, (En men hoede zich voor het (doen) 
meewegen van opgedrongen voordelen; voordeligheid en vrijwilligheid van een stralingstoepassing 
hangen in hoge mate samen,) 

De implicaties van hel bovenstaande zijn onder meer: 
- dat relatief hoge stralingsdoscs gerechtvaardigd kunnen zijn wanneer sprake is van grote 

(persoonlijke) voordelen; 
- dat bij voldoende voordelige toepassingen relatief hoge doses 'redelijk' kunnen worden geacht 

omdat de kosten voor verdere risicoreductie 'onredelijk' hoog zijn; en 
- dat blootstelling aan bepaalde relatief hoge stralingsdoscs 'absoluut onaanvaardbaar' kan 

worden genoemd, ongeacht het belang van beoogde voordelen en ongeacht de hoogte van 
reeds gemaakte kosten voor risicoreductie tot het niveau van die bepaalde dosis, De absolute 
onaanvaarbaarheid van zulke stralingsdoses lijkt slechts te kunnen worden 'gerechtvaardigd' 
door middel van een overtuigende dosis-effect relatie waarbij het betreffende dosiseffect werd 
geoordeeld 'onaanvaardbaar' te zijn. De identiteit van do beoordelaar of beoordelende (bcvol-
kings)groep lijkt hier wederom relevant. 

63 Normering van stralingsrisico's i.v.m. directe psychische effecten 

Bij de directe oorzaak-gevolg keten gaat het om de effecten van ioniserende straling op 
cognitieve functies en capaciteiten (onderdeel a in de begripsomschrijving van psychische 
gezondheid, § 2.1). Bij de directe effecten zijn de aard en de intensiteit van ioniserende 
straling van belang. Nader onderzoek (zie § 7.1) zou moeten uitwijzen wat de precieze effecten 
bij mensen zijn van ioniserende straling op bepaalde cognitieve functies en capaciteiten. In 
principe is het mogelijk om bij de directe oorzaaJc-gevolg keten te komen tot de beschrijving 
van dosis-effect relaties. Pas wanneer deze relaties bekend zijn dient zich de vraag aan welke 
mate van psychische schade in de vorm van een verslechterde werking van één of meer cog
nitieve functies en capaciteiten (on)aanvaardbaar is onder welke omstandigheden. Beslissingen 
over risico-aanvaarding kunnen worden gebaseerd op 'rechtvaardiging', ALARA en dosislimieten; 
zie boven. 

6.4 Bevordering van 'aanvaardbaarheid' i.vjn. indirecte psychische schade 

Kenmerkend voor de indirecte oorzaak-gevolg keten tussen straling(sbron) en psychische 
gezondheid is de rol van de intermedièrende variabele 'perceptie' (zie Figuur 2, § 2.2). Het feit 
dat deze 'perceptie' (mede) afhankelijk is van context-, persoons- en sociale factoren maakt dat 
een generaliseerbare 'dosis-effect relatie' niet of nauwelijks zal kunnen worden vastgesteld. 
Dosislimitering in verband met het beperken van indirecte psychische schade lijkt daarom een 
onmogelijke zaak. Ook een doorzichtige en controleerbare toepassing van 'rechtvaardiging' en 
ALARA lijkt ondoenlijk. Weliswaar zouden de indirecte schadedimensies (bijvoorbeeld stress, 
verminderde ontplooiing of frustratie van levensdoelen) nog wel kunnen worden gespecificeerd, 
maar de 'score' van een bepaalde stralingsdosis of -bron op die dimensies zal ten gevolge van 
de fluïde oorzaak-gevolg relatie niet goed kunnen worden bepaald: dat wil zeggen, slechts op 
hoogstpersoonlijke gronden en mogelijk op een allerindividueelste manier. 

Echter, met dosislimitering, ALARA en 'rechtvaardiging' als uitgangspunten en mede op 
grond van empirische conclusies uit psychologisch onderzoek over risicobeoordeling kan wel een 
aantal vuistregels worden geformuleerd waarmee acceptatie van een stralingstoepassing, met het 
oog op mogelijke schade aan de (psychische) gezondheid, kan worden bevorderd: 

1. Bij blootstelling aan risico's van (een) straling(sbron) moet het persoonlijke belang of 
voordeel duidelijk zijn. 

2. Tracht, zonder verlies van (voldoende) voordeligheid, de mogelijke negatieve effecten van de 
straling(sbron) te minimaliseren. 
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3. Stel maximum acceptatiegrenzen aan de omvang of intensiteit van mogelijke schadelijke 
effecten. 

4. Keuzevrijheid in de blootstelling aan risico's is van cruciaal belang. 
5. Maximaliseer de waargenomen 'beheersbaarheid' van de toepassing. 
6. Maak de toepassing en de mogelijke - positieve zowel als negatieve - effecten er van 

begrijpelijk en doorzichtig. 
7. Vermijd incidenten, mooipraterij en onnodig gesus. 

In regels 1, 2 en 3 zijn elementen herkenbaar van 'rechtvaardiging', ALARA en dosislimitering. 
Regels 1, 3, 4, 5, en 6 sluiten direct aan bij de vijf cognitieve dimensies uit psychologisch 
onderzoek over risicobeoordeling (zie Kuyper & Vlek, 1984, hfsl. 1; Vlek, 1987). Regels 5, 6, en 
7 zijn gericht op het bevorderen van het vertrouwen in experts, dal van cruciaal belang is in 
gevallen waarin sprake is van passieve en 'machteloze' blootstelling aan stralingsrisico's. Een te 
grote zelfverzekerdheid van stralingsexperts kan in dit verband verkeerd uitwerken. Voor wat 
betreft regel 6 moet worden gewezen op het belang van toepassings- én 'slachtoffer'-specifieke 
voorlichting. In één van de zeldzame onderzoeken over kennis en beeldvorming omtrent radioac
tiviteit konden Keren en Eijkelhof (1988) vaststellen dat er zeer uiteenlopende en soms ver
gaand onjuiste ideeën heersen over slralings(sbronnen), waarom en waartoe ze worden gebruikt, 
en wat er de voordelen en mogelijke negatieve gevolgen van kunnen zijn. Midden, Daamen, Van 
de Lans & Vcrplanken (1988) hebben in hun evaluatie-onderzoek over de massale voorlichting in 
verband met straling (de VROM-campagne van 1986) geconstateerd dat men vóór lezing van de 
voorlichtingsbrochure weinig kennis had over wat hierin vermeld stond. De personen die de 
brochure aanvroegen of ophaalden bij het postkantoor vonden de brochure geloofwaardig, 
waardeerden deze, en hun kennis over straling nam toe. Het grootste probleem bij deze voor
lichting lag in het diffusieproces: de bereikbaarheid van het publiek. Slechts 3% van de doel
groep (Nederlanders > 18 jaar) heeft de brochure gelezen. 

7. NADER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET HET OOG OP NORMSTELLING 

Eerder in dit rapport is gebleken dat de beschikbare empirische gegevens over psychische 
schade als gevolg van blootstelling aan ioniserende straling sterk ten achter blijven bij de 
vragen en onderzoeksmethoden die zijn af te leiden uit een overzichtelijk theoretisch kader. In 
de twee volgende paragrafen worden dan ook suggesties gedaan voor nader onderzoek, dat een 
meer solide basis kan verschaffen voor de normstelling ten aanzien van ioniserende straling met 
het oog op mogelijke schade voor de psychische gezondheid. In § 7.1 wordt ingegaan op het 
nader onderzoek betreffende de directe oorzaak-gevolg keten, en in § 7.2 wordt het onderzoek 
binnen de indirecte oorzaak-gevolg keten beschreven. 

7.1 Nader onderzoek omtrent de directe oorzaak-gevolg keten 

Het nadere onderzoek binnen de directe oorzaak-gevolg keten (vgl. Figuur 1 in § 2.2) zou bij 
voorkeur moeten bestaan uit: (1) meer systematisch en specifiek dieronderzoek, (2) epidemiolo
gisch (en literatuuronderzoek over de directe effecten van ioniserende straling bij mensen zelf, 
en (3) interviews c.q. anamnestisch onderzoek bij mensen van wie nauwkeurig bekend is wan
neer en hoe lang zij aan welk type en dosis straling zijn blootgesteld geweest. Ten aanzien van 
meer systematisch en specifiek dieronderzoek doelen wij vooral op de leertaken die tot nog toe 
zijn gebruikt. Wij zouden dan niet zozeer geïnteresseerd zijn in de achterliggende biologische 
en chemische veranderingen, maar veeleer in de directe effecten van (relatief lage doses) 
straling op leerprestaties. Belangrijk zou zijn dat onderzoeken worden verricht met theoretisch 
beter onderbouwde gedragstaken. Daardoor weet men beter wat men meet, en kan een eventuele 
verslechtering van leerprestaties beter worden verklaard. Echter, bij dieronderzoek is het niet 
mogelijk de voor mensen specifieke en belangrijke cognitieve functies, bijvoorbeeld "taal" of 
"probleemoplossen", te onderzoeken. In het kader van onderzoek naar de directe effecten op de 
psychische gezondheid heeft het dieronderzoek dus duidelijk zijn beperkingen. 

Ten aanzien van epidemiologisch onderzoek wordt gedacht aan onderzoek dat eventueel 
verricht is bij de slachtoffers van de kernbom-explosies in Nagasaki en Hiroshima, militairen en 
omwonenden die blootgesteld zijn aan ioniserende straling bij bovengrondse kernproeven en 
personeel van, bijvoorbeeld, kernreactoren of opwerkingsfabrieken, die besmet zijn geraakt met 
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radioactieve stoffen of blootgesteld zijn aan radioactieve straling, Veel cijfers over de kans op 
kanker en leukemie door blootstelling aan ioniserende straling zijn afkomstig van dergelijk 
onderzoek, vooral uit onderzoek bij slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki, De directe effecten 
op de psychische gezondheid zouden op dezelfde wijze nader onderzocht kunnen worden. 
Dergelijk onderzoek is wellicht al uitgevoerd, maar de auteurs hebben zich er in de beperkte 
beschikbare tijd nog niet van op de hoogte kunnen stellen, Een uitvoeriger literatuuronderzoek 
zou antwoord kunnen geven op de vraag welke onderzoeksresultaten op dit punt voorhanden 
zijn, 

Voor wat betreft interview- c.q. anamnestisch onderzoek wordt gedacht aan cliënten of 
paliünten van röntgendiagnostiek en (vooral) radiotherapie en bepaalde categorieën personeel 
van kerncentrales, opwerkingsfabrieken en opslagfaciliteiten van radioactief afval. Essentieel zou 
zijn dat de blootstellingscondities exact bekend zijn en dat de blootstelling betrekkelijk kort 
vóór het interview c.q. de anamnese heeft plaats gehad. 

7.2 Nader onderzoek omtrent de indirecte oorzaak-gevolg keten 

In het onderzoek naar de indirecte effecten van ioniserende straling op de psychische gezond
heid zijn de aard en de intensiteit van de ioniserende straling veel minder van belang. Het gaat 
veeleer om de 'perceptie' van de (feitelijke of voorgestelde) blootstelling aan een bepaald type 
ioniserende straling. Wij stippen hier drie punten aan die in eerste instantie in nader onderzoek 
zouden kunnen worden bekeken: (1) het type stralingsbron, (2) de 'perceptie', en (3) de effec
ten op de psychische gezondheid. 

Opvallend is de beperkte gerichtheid van bestaand onderzoek op slechts enkele typen 
stralingsbronncn. Vooral kernenergie en de ongevallen in kernreactoren (Three Mile Island en 
Tsjernobyl) zijn onderwerp van onderzoek geweest. Tevens zijn artikelen over de angst voor 
een atoomoorlog en het gebruik van kernwapens aangetroffen. Het kan daarom belangrijk zijn 
wanneer onderzoek wordt geëntameerd waarin een breder scala van ioniserende stralingsbronnen 
aan de orde komt, waaronder bijvoorbeeld tevens medische en industriële bronnen. 

Ten aanzien van de 'perceptie' geldt in eerste instantie dat deze eveneens onderzocht is 
in verband met een beperkt aantal stralingsbronnen. Bij de genoemde onderzoeken is vaak 
specifiek gevraagd naar bijvoorbeeld 'de houding ten aanzien van kernenergie'. In nader onder
zoek zouden onzes inziens vooral twee zaken moeten worden aangepakt: (1) een vergaande 
theoretische integratie van de denkkaders betreffende het omgaan met stress, waargenomen 
risico en attitudes, en (2) een uitbreiding van het spectrum van stralingsbronnen waarvan de 
'perceptie' wordt bestudeerd. 

Betreffende de effecten van 'perceptie' op de psychische gezondheid, is gebleken dal deze 
beperkt bleven tot 'stress-effecten'. Alleen onderdeel b, het verwerken van psychische spannin
gen, in de omschrijving van psychische gezondheid (§ 2.1), is binnen de onderzoekslijn 'het 
omgaan met stress' onderzocht. De effecten op de overige onderdelen van 'psychische gezond
heid' (ontplooiing, levensdoelen en relaties) zijn nauwelijks onderzocht. Binnen het attitude-
onderzoek wordt wel genoemd dat tegenstanders van kernenergie zich meer bezorgd voelen dan 
voorstanders van kernenergie (zie, b.v. Van der Pligt & Eiser, 1985). Ook bleek in een Neder
lands opinie-onderzoek na het ongeluk in Tsjernobyl, dat 39% van de ondervraagden vaak tot 
zeer vaak stilstaat bij berichten in de krant over het gebruik van kernenergie, 5,5% vaak tot 
zeer vaak berichten overslaat of zenuwachtig wordt van het gebruik van kernenergie, en 4% 
vaak tot zeer vaak niet kan slapen door de gedachte aan (de risico's van) kernenergie (Midden 
& Verplanken, 1986). Maar hoe dit precies moet worden geïnterpreteerd is niet duidelijk. Binnen 
het onderzoek naar indirecte effecten van ioniserende straling op de psychische gezondheid lijkt 
dus onderzoek gewenst naar de vraag of en in hoeverre de 'perceptie' invloed heeft op de psy
chische gezondheid. Daarbij dienen deze effecten zich niet te beperken tot onderdeel b, stress-
effecten; ook de overige drie onderdelen in de omschrijving van psychische gezondheid zouden 
in zulk onderzoek moeten worden betrokken. (Bijvoorbeeld: leidt een hoger waargenomen risico 
van blootstelling aan straling tot slechtere interpersoonlijke relaties?) 

In het kader van nader onderzoek omtrent de indirecte oorzaak-gevolg keten dient reke
ning te worden gehouden met de verschillende variabelen die op deze keten invloed kunnen 
uitoefenen: fysische context, persoonskenmerken; en sociale factoren. Het verdient aanbeveling 
om in dergelijk onderzoek zo veel mogelijk van deze variabelen onder controle te houden of er 
de effecten van te bestuderen. 
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hi verband mul de publieke beeldvorming over en beleving van het Nederlandse atraling«(' 
beschermings)belcid wordt voorlichtingsondcrzock nuttig geacht bij onderscheiden publieks- on 
cliüntgroepcn. Dit onderzoek zou gericht moeten zijn op verbetering van de bestaande kennis 
over (aard, noodzaak en nut van) stralingstoepassingcn en vergroting van het inzicht in moge
lijke .schudc(climcnsics) en risico-acceptaticnormen, 
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