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Voorwoord
Een van de doelstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) b te bevorde
ren dat de verworven kennis en inzichten over stralingsbescherming worden toegepast In de praktijk
Binnen de NVS houdt een commissie van deskundigen zich In bijzonder bezig met het opstellen van
richtlijnen of publicaties ten behoeve van de praktische stralingshygiëne*.
De "commissie Richtlijnen" heeft een gemengde samenstelling. Enkele leden zijn werkzaam bij overheidsinstanties die een adviserende en toezichthoudende taak hebben op het gebied van
stralingshygiëne. De andere commissieleden zijn werkzaam of werkzaam geweest In de praktijk van
stralingshygiëne In diverse toepassingsgebieden.
De commissie Richtlijnen bestond gedurende de voorbereidingsperiode van deze publicatie uit:
Dr. Y. van der Feer (voorzitter)
J. Rosendaal (secretaris)
Dr. LB. Beentjes
Ir. ChrJ. Huyskens
Dr.P.tnta
Dr. HA Selling
Ing. CM. Gispen-Vos
Drs. 8. van der Werf.
In opdracht van de commissie Richtlijnen werd deze publicatie verzorgd door een werkgroep bestaa
de uit:
J.C. Abrahamse
J.G.W. Gispen.
Deze publicatie draagt het karakter van aanbevelingen aan de In de praktijk werkzame strallngsbesct
mlngskundlgen die binnen hun bedrijf of Instelling betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van or
nisatorlsche maatregelen om snel en goed hulp te bieden bij Incidenten of ongevallen bfl toepassing*
van radioactieve stoffen en stralingstoestellen.
Deze publicatie wordt ook bruikbaar geacht bij cursussen op het gebied van stralingshygiëne.
De Inhoud Is tot stand gekomen In overleg met betrokken overheidsinstanties en vastgesteld na
consultatie in NVS-verband.
Het bestuur van de NVS heeft met waardering kennis genomen van he: resultaat van de werkzaamheden van de werkgroep en de commissie. Vanwege het praktische nut werd besloten tot uitgave va
deze publicatie bi de reeks NVS-PUBUCATIES.
Op geen enkel onderdeel komt deze publicatie In de plaats van bestaande regelgeving.
De NVS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, dat voortvloeit uit het gebruik van
deze publicatie.
december 1988

Dit work gescModt met flnandlle ondersteuning van het Oirectoraat-Qeneraal voor de Mnieunygflne, Hoofdinspectie
MJIeuhygllne (DGMH/WMW) In het kader van het onderzoeksproject •Rtchtfljnen voor praktische stralingshygiëne*,
projector. 711.0.2.4-01/aiS
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0. Inleiding
0.1.ALGZMEEN
BIJ ledere menselijke actMteit kan er Iets "mts" gaan. Zo'n onverwachte, ongeplande en ongewenste g*
beurten!* noemen we een TnddenT. Daarbij onstaat meestal schade, die soms zeer aanzienlijk kan
zijn. Als er daarnaast ook nog persoonlijk letsel optreedt spreken we van "ongeval*.
Een doelmatig veïIgheldsbelekJ Is er In de eerste plaats op gericht het optreden van Incidenten te voo<
komen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
Koewei deze doelstelling nooit volledig bereikt kan worden Is het wet mogelijk de frequentie van Incidenten te beperken.
Algemeen wordt de noodzaak onderkend een organisatie op te zetten (binnen bedrijf of Instelling maa
vaak ook met verbindingslijnen naar bulten) om de schade zoved mogelijk te beperken en, als er pers
nen bij getroffen zijn, hen zó snel en effectief mogelijk te helpen.
Dit geldt uiteraard ook op het gebied van stralingshygiëne.
0.2. DOEL
Deze handleiding b bedoeld als een algemene handleiding voor de verantwoordelijke deskundige terz
ke van stralingshygiëne om hem te helpen bi] het opzetten van een organisatie voor de bestrijding van
ongevallen en Incidenten.
Deze deskundige dient • tn zijn specifieke situatie en voor zijn specifieke toepassingsgebied van Ionise
rende straling • doelmatige procedures te ontwikkelen en een organisatie te helpen opzetten, om bij
een incident of ongeval snel en goed hulp te kunnen bieden. Daarbij speelt de zorg voor efficiënte con
munfcaUenjnen een belangrijke rd.
De concrete uitwerking ervan zal van geval tot geval en van situatie tot situatie verschOlea
Uiteraard kunnen ook anderen dan de werkers bl] een Instelling of bedrijf bij een Incident of ongeval b>
trokken raken: omstanders, bezoekers en • binnen de gezondheidszorg • patiënten.
Voor de hulpverlening aan deze mensen zijn de praktische aanwijzingen uit dezerichtlijnIn het alge*
meen eveneens goed bruikbaar (al Is, In het geval van patiënten, de behandelend geneesheer de eind
verantwoordelijke: andere overwegingen dan straJIngshygtenlsche kunnen van doorslaggevend
gewicht zijn).
Bulten het bestek valt echter het opzetten van een organisatie voor het bestrijden van de gevolgen var
grote rampen met radioactiviteit voor zover deze gevolgen bulten de Instelling of het bedrijf optreden.
De verantwoordefflkheld hiervoor Ikjt bij de plaatselijke, regionale en landelijke overheden en vindt zijn
beslag In de alarmregelingen en bi de gemeentelijke rampenplannen.
0.3. OPZET
Er wordt eerst aandacht gegeven aan de aan opvang en hulpverlening ten grondslag liggende overwe
gingen, om vervolgens nader In te gaan op de eisen en wenselijkheden bij de praktische opzet:
1. filosofie,
2. categorieën van ongevallen en Incidenten,
3. organisatie,
4. procedures.

1. Filosofie
1.1. UITGANGSPUNTEN
11.1.

Om de schade bij incidenten en ongevallen zoveel mogelijk te beperken is een aantal elementen onontbeerlijk:
•

1.1.2.

doelmatige procedures moeten worden vastgelegd: de uitvoering dient zoveel mogelijk in
de praktijk te worden getest en bovendien regelmatig te worden geoefend;
• de opvang en hulpverlening moet goed georganiseerd zijn. zowel intern in instelling of bedrijf, alsook extern, met lijnen naar b.v. ziekenhuizen, brandweer, overheden; daarbij moeten de verantwoordelijkheden ondubbelzinnig worden vastgelegd en de communicatielijnen
duidelijk zijn aangegeven;
• de nodige voorzieningen moeten worden getroffen, de middelen moeten voorhanden zijn
en in goede staat beschikbaar blijven
leder incident - en a fortiori ieder ongeval - brengt naast schade ook schrik en verwarring teweeg. Dit feit krijgt in de stralenbescherming een extra dimensie door de sterke reactie van publiek en media op "straling" en "stralingsgevaar. In alle procedures en bij ieder beleid verdient
dit aspect daarom bijzondere aandacht
Een uitsluitend technisch doelmatige aanpak is dan ook onvolledig en beslist onvoldoende. Bij
de opvang van bij incident of ongeval betrokken individuen is zeker ook een zorgvuldige psychische begeleiding nodig. Bij de contacten met de media is ervaring en vaardigheid op het gebied van "Public relations" onontbeerlijk.

1.2. DEFINITIE VAN EEN ONGEVAL
Zoals reeds gezegd, noemen we een onverwachte, ongeplande en ongewenste gebeurtenis een "incident". Wanneer wordt een "Incident" met ioniserende straling nu een "ongeval"? Het gebruikelijke criterium "persoonlijk letsel" is in deze context niet eenvoudig toe te passen. Voor de nlet-ctochastlsche
effecten gaat dit nog enigszins op. Voor stochastische effecten is deze maatstaf echter nauwelijks
operationeel te maken door de nog langere latentietijd en het ontbreken van een drempelwaarde.
Daarom definiëren we hier het begrip "ongeval" niet aan de hand van het effect (het ontstaan van letsel), maar veeleer aan de hand van de mate van blootstelling aan ioniserende straling, in casu: het onverwacht en ongepland overschrijden van de wettelijke dosislimieten, die immers gericht zijn op de
preventie van schadelijke gezondheidseffecten.
1.3. REFERENTIENIVEAUS
1.3.1. Algemeen
Voor de opvang van incidenten en ongevallen is de definitie van het begrip "ongeval" echter niet bijzonder belangrijk. Meer praktische betekenis hebben de zogenaamde "referentieniveaus", van de opgelopen stralingsdoses (gemeten of geschat), waarbij ons handelen significant verandert Hierbij zijn drie
niveaus te onderscheiden:
1.

het onderzoeksntveau, waarbij op zijn minst nagegaan dient te worden hoe de overschrijding
van dit niveau tot stand is gekomen en hoe zo'n overschrijding in de toekomst voorkomen kan
worden;

2.

het actieniveau, waarbij maatregelen genomen moeten worden om de schade zo gering mogelijk te houden;

«•

1 3.

het noodniveau, waarboven uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk worden

In dit kader wordt onder "stralingsdoses" verstaan: de som van het In een jaar ontvangen doslsequl•' va/ent aan uitwendige straling en het voigdosisequivalent van de in dat jaar opgenomen radlonucliden.
Men moet echter goed in het oog houden, dat het bij een incident In de meeste gevallen niet goed mogelijk is onmiddellijk een valide dosisschatting te doen: reeds als er een gerede kans bestaat dat een referentieniveau overschreden is, moet de betreflende procedure op gang gebracht worden.

1.3.2. Onderzoeksniveau
Bij iedere onverwachte en ongepland opgelopen stralingsdosis dient het hoe en waarom van het voorval onderzocht te worden. Het fundamentele concept ALARA vraagt Immers van de verantwoordelijke
deskundige een zorgvuldige planning vooraf van ledere noodzakelijke en voorziene blootstelling aan
ioniserende straling. Een onvoorziene dosis noopt dus zonder meer tot nadere analyse van arbeidsomstandigheden en werkwijze. Bij regelmatig terugkerende werkzaamheden verdient het aanbeveling tevoren de feitelijke niveaus af te spreken (en vast te leggen), waarboven nader onderzoek dient te worden
gestart
1.3.3. Actieniveau
Voor het vaststellen van dit referentieniveau gaan we, evenals bij de definitie van "ongeval" uit van de
wettelijke Jaardoslsllmieten.
Wanneer de orgaandosis of de totale llchaamsdosis deze limieten overschrijden, is er niet alleen een
nader onderzoek naar het hoe en waarom nodig, maar dient het voorval tevens aan de toezichthoudende overheid te worden gemeld.
Bovendien is er dan sprake van een "bijzonder voorval", in de zin der wet: een geneeskundig onderzoek, zonodig door een "erkende arts", is dan voorgeschreven.

1.3.4. Noodnlveau
Als het vermoeden bestaat, dat de wettelijk dosislimieten tienmaal overschreden zou kunnen zijn, is er
sprake van een noodsituatie. Bijzondere maatregelen zijn dan, naast de reeds genoemde, onvermijdelijk.
De "erkende stralingsarts" zal de getroffene naar een deskundige, zo mogelijk gespecialiseerde kliniek
moeten verwijzen. Het klachtenpatroon van de eerste uren en het bloedbeeld van de eerste dagen zijn
onontbeerlijk voor een goede klinische dosisschatting.
Van groot belang is echter ook dat de stralingsbeschermingsdeskundlge zo spoedig mogelijk een
dosisschattlng geeft, die dan later, door nauwkeurige reconstructie van het voorval, zal worden verfijnd.

2. Categorieën van incidenten en ongevallen
Het onverwachte van Incidenten maakt de exacte toedracht onvoorspelbaar, steeds Is een vrijwel onbegrensde reeks varianten denkbaar. Toch zijn alle Incidenten en ongevallen In een beperkt aantal categorieën In te delen, die elk eigen risico's op verergering van de opgetreden schade of het aangedane
letsel met zich meebrengen. Een praktische Indeling Is als volgt:
2.1. BESMETTING VAM RUIMTES MET RADIOACTIEVE STOFFEN
Hierbij Is de aard van de gevaren:
- De besmetting kan verder In de ruimte verspreid worden.
- Er kan besmetting van het externe milieu optreden.
- Aanwezige personen (werkers, bezoekers, patiënten) kunnen onbedoeld In- en/of uitwendig besmet
raken.
- Er kan blootstelling aan uitwendige straling plaatsvinden.
2.2. UITWENDIGE BESMETTING VAN PERSONEN
Hierbij Is de aard van de gevaren:
- Verspreiding van de besmetting.
- Besmetting van andere personen.
- Er vindt Inwendige besmetting plaats.
- Er kan blootstelling aan uitwendige straling plaatsvinden.
2.3. INWENDIGE BESMETTING VAN PERSONEN
Do aard van de gevaren Is:
- De persoon kan stralingsschade optopen.
- Het mflleu kan besmet raken.
- Andere personen kunnen besmet raken.
- Bij uitzondering kunnen andere personen aan uitwendige straling worden blootgesteld.
2.4. UITWENDIGE BESTRALING

Het risico hiervan is uiteraard slechts stralingsschade van de persoon zelf.
2.5. CONVENTIONELE ONGEVALLEN
Als de bij een Incident of ongeval betrokken werkers conventioneel letsel oplopen. Is het gevaar niet
denkbeeldig dat de hulpverlening niet optimaal zal verlopen. Dit kan zelfs het geval zijn als ze. zonder
dat er sprake Is van radioactieve besmetting of uitwendige bestraling, getroffen worden door een conventioneel ongeval of plotselinge ziekte.
Hiervoor zijn twee mogelijk oorzaken aan te wijzen:
- binnen de instelling of het bedrijf kan een te grote aandacht voor de straltngsbeschermlngsaspecten
(die voor het overgrote deel vooral lange termijn risico's betreffen) de alledaagse eerste hulp belemmeren of vertragen, die Juist gericht Is op het bestrijden van acute, actuele risico's; spoedeisende
conventionele hulp heeft dus altijd voorrang;
- externe hulpverleners, die over het algemeen weinig kennis hebben van de reSIe omvang van stralingsrisico's, kunnen een slachtoffer afhoudend bejegenen, waardoor de gevolgen van het letsel
kunnen verergeren, of zelfs een levensbedreigende situatie kan ontstaan.
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3. Organisatie
3.1. VOOROVERWEGINGEN
Voordat een beleid voor opvang en hulpverlening bl) ongevallen en Incidenten kan worden geformuleerd dient een aantal vragen beantwoord te zijn, zoals:
- Wat Is het grootst denkbare ongevat of Incident?
- Wat heeft het bedrijf of de Instelling beschikbaar aan organisatorische en materiële middelen?
- Welke deskundigheid zowel op het gebied van de stralingsbescherming als van de conventionele
eerste hulpverlening Is binnen de eigen organisatie aanwezig?
- In hoeverre zal het Inroepen van externe hulp (b.v. brandweer, ambulancedienst, ziekenhuis) nodig
kunnen zijn?
- Dient de regtonale of landelijke overheid te worden Ingelicht?
De omvang van het grootst denkbare ongeval of Incident Is In belangrijke mate afhankelijk van:
- de aard van de bron,
- de sterkte van bron of toestel.
- Is er sprake van een (potentieel) open bron, de verspreldingskans,
- de technische en bouwkundige voorzieningen,
- de gecompliceerdheid van Installatie en bedlenlngsvoorschrlftea
Zo zullen In een laboratorium of bedrijf, waar slechts minimale hoeveelheden activiteit omgaan enkele
gerichte procedures al voldoende waarborg bieden voor veiligheid en gezondheid. 61) een reactorinsta
latle daarentegen moet een veel breder spectrum van regelingen worden opgezet, waarbij externe Instellingen en de overheid een zeer belangrijke rol zullen spelen.
Belangrijk Is dat er goede afspraken gemaakt worden met andere deskundigen met name op het terrein van de dosimetric en Inwendige besmetting.
3.2. ALGEMENE GRONDBEGINSELEN
3.2.1. Organisatie
Als het nodig blijkt binnen een bedrijf of Instelling een noodhutporganlsatle op te zenen, Is het zaak
deze zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande organisatiestructuur. De normale hiërarchische lijnen en verantwoordelijkheden dienen als het enigszins kan gerespecteerd te worden, leder Incident brengt al genoeg verwarring en ontregeling met zich mee: Juist dan Is een strakke discipline
binnen een kader van duidelijk vastgelegde en voor leder vertrouwde verantwoordelijkheden onontbeer
lijk.
Bl] ongevallen en Incidenten met Ioniserende straling speelt de stralingsdeskundige uiteraard een centrale rol binnen zo'n organisatie. Het Is echter dan wel van belang dat hl) de handen vrij kan houden
voor Inhoudelijke professionele zaken en niet te zeer belast wordt met de praktische uitvoering van de
hulpverlening In het algemeen.
Daarnaast kan voor een goede hulpverlening ook andere deskundigheid nodig zijn, b.v. brandweer.
EHBO, medicus, die soms In eigen organisatie voorhanden Is, maar soms ook van bulten moet worden
Ingeschakeld.
3.2.2, Communicatie
Het Is duidelijk dat In een doelmatige hulpverleningsorganisatie goede communicatielijnen essentieel
zijn.
Alle berichten en mededelingen dienen op een centraal punt samen te komen, zodat de relevante gegevens direct beschikbaar zijn voor degene die de beslissingen moet nemen. Daarbij Is het aan te bevelen dat In ledere afzonderlijke groep hulpverleners slechts een enkele persoon met de berichtgeving
wordt befast
Zo volledig mogelijke Informatie Is voor een juiste besluitvorming van zeer groot belang. Daarom moet,
vooral bl] de eerste berichtgeving, een aantal zaken expliciet vermeld worden: waar Is het gebeurd, wat
Is er voorgevallen, zijn er personen bij getroffen, wat Is er met hen aan de hand, Is er gevaar voor uit-
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breiding van de schade of verergering van het letsel, en. zeker ook niet te vergeten, van wie Is het bericht afkomstig.
Verder is het aan te bevelen het bericht door de ontvanger te laten herhalen: opwinding geeft een aanzienlijk vergrote kans op misverstaan. Bovendien komt daar. zeker bQ externe berichtgeving, nog bQ de
onbekendheid van de bevolking in het algemeen met elementaire stralingshygiërt'schd begrippen. Zo
worden bijvoorbeeld met name uitwendige bestraling en radioactieve besmetting dikwijls met elkaar
verward.
3.2.3. Documentatie
Bij de opvang van incidenten en ongevallen is het nodig een goed documentatiesysteem op te zetten.
Zonder zo'n systeem is bewaking van de kwaliteit van de hulpverlening niet goed mogelijk. Ook voor
de preventie van incidenten en ongevallen fs een doelmatige registratie onontbeerlijk.
Voorgedrukte formulieren zijn hiertoe een goed middel (zie bijlage 1). Uiteraard mag het Invullen niet te
omslachtig zijn: teveel gedetailleerde vraagstelling Is in het algemeen niet bevorderlijk voor het verkrijgen van goede Informatie. In ieder geval moet worden vastgesteld:
;
-

Wat is er misgegaan?
Wat zijn de meetgegevens?
Hoe verliep de hulpverlening?
Hoe groot is de schade zowel materieel als persoonlijk?

3.2.4. Opleiding
Vooralle bi] de hulpverlening betrokken mensen is minstens een globale kennisvan stralingshygiëne
vereist, al was het alleen maar om derisico'svoor zichzelf enigermate juist te kunnen inschatten.
Het publieke beeld van "straling" en "stralingsgevaar maakt dat dezerisico'sover het algemeen te
hoog worden ingeschat, zodat doelmatig handelen in het gedrang kan komen.
Voorde mensen binnen de organisatie is dit meestal redelijk eenvoudig te verwezenlijken. Voor de mensen van "bulten" (brandweer, ambulancepersoneel, EHBO-ers, verpleegkundigen en ziekenhuisspecialisten) is dit veel lastiger. De verantwoordelijkheid voor hun opleiding ligt Immers bij hun eigen
organisatie.
Ook op dit gebied dienen afspraken gemaakt te worden om een goede opleiding zeker te stellen. Eventueel kan een stralingsdeskundige de patiënt begeleiden naar het ziekenhuis.
Het is noodzakelijk deze stralingshygiënische kennis jaarlijks op te frissen.
3.2.5. Oefeningen
Bij een doelmatig veiligheidsbeleid en een goede werkdiscipline komen incidenten en ongevallen
slechts sporadisch voor. Daarom is het nodig door oefeningen het noodplan en de noodhulpregeling te
toetsen en levend te houden.
Deze oefeningen kunnen op verschillend niveau gehouden worden:
-

intern:

per discipline (EHBO, brandweer)
per afdeling
voor het hele bedrijf of de hele instelling;
- extern:
regionaal (brandweer, ambulance, ziekenhuis)
landelijk.
Om zinvol te kunnen oefenen is onder meer nodig:
-

een goede voorbereiding, draaiboek,
een realistische opzet, uiteraard zonder grote risico's,
een goede evaluatie achteraf, met zoveel mogelijk betrokkenen.

Behalve het op peB houden van de kennis en vaardigheid bieden de oefeningen de kans de onderlinge
samenwerking te verbeteren, men ziet elkaar weer eens.
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3.2.6. Afspraken
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle, bij een noodhulpplan betrokken person,
en Instanties dienen in duidelijke afspraken te zijn geregeld. Het verdient de voorkeur deze schriftelijk
vast te leggen, b.v. In een "noodplan1'. Als verschillende Instanties bij zo'n plan betrokken zijn moeten
de verschillende noodprocedures goed op elkaar zijn afgestemd.
3.3. REGELINGEN
3.3.1 Interne regeling.
De interne noodhulporganisatie dient duidelijk in een "noodplan" beschreven te staaa Hierbij is een
aantal punten van groot belang:
-

Voor alle personen en hulpgroepen die bij ongevallen en incidenten handelend zullen moeten op'
den, moet een duidelijke taakomschrijving gegeven worden.
Aan leidinggevende functionarissen dient de eigen verantwoordelijkheid In het geheel van de huif
verlening helder voor ogen te staaa
Oe verschillende taken en verantwoordelijkheden moeten niet aan personen, maar aan functies b
nen de organisatie toegewezen worden.
Voor alle denkbare categorieën ongevallen en incidenten moeten van tevoren de hulpprocedure;
vastgesteld zijn, compleet met de daarvoor relevante referentieniveaus.
In de procedurebeschrijvingen moeten de verschillende, op elkaar volgende stappen overzichteli
aangegeven zijn.
Ook de weg waarlangs berichten en waarschuwingen dienen te gaan, moet ondubbefzinnfg zijn.
gegeven. Dit is essentieel voor ieder, om tijdig en doelmatig in actie te kunnen komen. Bovendiei
wordt zo voorkomen dat men onnodig In actie komt

De doelmatigheid van de organisatie en van de procedures moet regelmatig onderwerp zijn van her
zinning. In dit kader hebben realistische oefeningen, waarbij een incident of ongeval wordt nageboc
bijzonder veel nut Ook het oefenen van waarschuwings- en bereikbaarheidsprocedures buiten de r
male werktijden ts beslist noodzakelijk.
3.3.2. Externe regeling
Vaak zullen externe instanties (brandweer, ambulancedienst, regionaal ziekenhuis) bij de hutpverier
moeten worden betrokken. Het Is nodig hiertoe van tevoren contacten te leggen en afspraken te rrc
ken. Vaak Is daarbij het meest praktisch als zij zich ter plaatse van de situatie op de hoogte komen
lea Zo kunnen zij kennis nemen van de specifieke aspecten van de aanwezige radioactiviteit of
stralende installaties, zonder de tijdsdruk die bij Incident of ongeval bestaat Een goede vooriichtinc
van de stralingsdeskundige kan hen vervolgens helpen een redelijke schatting te maken van de bet
nis van de aanwezige ioniserende straling voor hun werk en veiligheid.
De contacten met een regionaal ziekenhuis zijn vooral van belang bij de opvang van conventionele
wondingea Als aan het ziekenhuis b.v. een afdeling nucleaire geneeskunde Is verbonden, heeft di
voordeel dat het aspect "besmetting" voor het personeel niet vreemd is. Als er in het ziekenhuis get
stralfngsdeskundfgheid voorhanden is, kan de stralingsdeskundige van het bedrijf of de instelling d
leemte zo goed mogelijk proberen op te vullen, in zo'n situatie is het dubbel hard nodig dat men eli
"kent" en dat er een solide basis van onderling vertrouwen bestaat Ook hiervoor zijn duidelijke afst
ken en regelmatige oefeningen een goed hulpmiddel. Het verdient aanbeveling de afspraken schrif
vast te leggen en daarbij vooral te letten op een goede afstemming van Interne" en "externe" regel
gen.
Bi] overleg met ziekenhuizen is het zinvol de geneeskundige inspectie van het staatstoezicht op de
volksgezondheid In te schakelen.

>

4. Procedures
1.1. VOOROVERWEGINGEN

Welke procedures voor de opvang van Incidenten en ongevallen zl)n nu voor een specifieke toepassing
/an Ioniserende straling noodzakelijk en hoever moeten ze worden uitgediept?
- Als het Is uit te sluiten dat mens en milieu ooit in aanraking zullen komen met open bronnen, zijn
slechts de procedures sub 4.S. en 4.6. relevant
In alle andere gevallen verdienen aüe beschreven procedures de aandacht
- Als het nauwelijks denkbaar is dat een onverwacht en ongepland opgelopen straltngsdosls groter
zal zijn dan 0.1 van de limiet voor werkers, behoeven de relevante procedures slechts te worden uitgewerkt voor het onderzoeksreferentieniveau.
In alle andere gevallen moeten ook de procedures voor het actieniveau worden uitgewerkt Hierbij
dient de "erkende" strallngsarts te worden betrokken voor de afweging van de gezondhekJsgevolgen van maatregelen en wijze van behandeling versus de dosisconsequenties.
Is het denkbaar dat het noodnlveau wordt overschreden, dan is het zonder meer nodig van tevoren
afspraken te maken voor de eerste opvang van de getroffenen met zen regionaal ziekenhuis,'dat de
gewenste deskundigheid bezit In die afspraken dient ook aandacht te worden gegeven aan eventuele bijstand door deskundigen van b.v. de Isolatie-afdeling van het Academisch Ziekenhuis te Leiden: voor ernstige strallngsslachtoffers zijn op deze afdeling bedden beschikbaar. Tevens dienen er
afspraken gemaakt te worden met andere deskundigen op met name het gebied van de doslmetrie
en Inwendige besmetting voor het vaststellen van maatregelen c q . dosisconsequenties of de wijze
van behandeling. Deze deskundige moet in staat zijn door middel van fantoommetfngen de dosisverdeling In het lichaam vast te stelten.
4.2. BESMETTING VAN RUIMTES MET RADIOACTIEVE STOFFEN
4.2.1. Algemeen
Bi] toepassing van open bronnen (maar ook van kleine, gesloten bronnen) Is de kans niet denkbeeldig
dat een voorval plaatsvindt waarbl] radioactieve besmetting optreedt van de werkruimte. De betekent»
van zo'n incident voor de werknemer, de omstanders en het milieu hangt af van de hoeveelheid actMtelt en de fysisch/chemische eigenschappen.
De maatregelen zijn:
- De plaats van het Incident dient onmiddeltijk te worden afgezet en gemarkeerd om verder verspreiden van de besmetting te voorkomen.
- De besmetting zo spoedig mogelijk locallseren en opruimen: de concrete werkwijze hangt Ir, elangrljke mate af van de specifieke omstandigheden.
- Besmetting van het personeel voorkomen (b.v. door gebruik van handschoenen, beschermende kleding, adembeschermlng).
- Bi] luchtbesmettlng kan het nodig zijn de ruimte te doen ontruimen.
- De stralingsdeskundige moet na het ongeval de ruimte controleren; normaal gebruik mag slechts
worden hervat nadat de ruimte door de stralingsdeskundige is vrijgegeven.
4.2.2. Referentieniveaus voor oppervtaktebesmettlng
Voor besmetting van oppervlakten Is het actieniveau ontleend aan het rapport van de gezondheidsraad: Advies Inzake Klasselndellng van en Lozingsnormen voor Radtonuclldenlaboratorla (1985/1).
Als maximaal toelaatbare (afwrfjfbare) besmetting geldt: E-4 Inhalatie AU/cm2.
Dit komt min of meer overeen met het oude Maximum Permissible Level voor de meest ernstige bètaen gamma-stralers, maar Is voor alfa-straters een orde van grootte lager.

Vaak wordt echter al bl] lagere besmettingsgraden actie ondernomen: niet alleen om de mens te beschermen, maar ook omdat gevoelige meetopstellingen gestoord kunnen worden.
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4.2.3. Rerefentlenlveaus voor luchtbesmettlng
Tot ontruiming moet worden overgegaan bt) een tuchtbesmetting groter dan 1DAC {Derived Air Concentration).
4.3. UITWENDIGE BESMETTING VAN PERSONEN
4.3.1. Algemeen
Uiteraard kunnsn niet alleen ruimtes, maar ook personen besmet raken. Vaak worden hierbij handen er
gelaat getroffen. Ook hier zijn de aard en de hoeveelheid activiteit, alsmede de fysisch/chemische
eigenschappen van de gebruikte stoffen voor dé gezondheldsgevotgen van betekenis.
Maatregelen:

- De persoon moet zo snel mogelijk de besmette ruimte verlaten en wachten In een z.g. bufferruimte
voor controle op radioactieve besmetting; zo wordt de verspreiding van de besmetting zoveel moge
lijk voorkomen.
- Gewaakt moet worden voor Inwendige opname van radioactiviteit (niet eten, drinken, roken, niet
met de handen en vingers bpchaamsopentngen).
- LocaTIsatte en reiniging van het besmette hutdgedeelte (zie bijlage 2); hierbij Is het zaak de besmetting zo min mogelijk te verspreiden (plaatselijk wassen heeft dus de voorkeur boven douchen); beschadiging van de huid door te ruw poetsen of toepassing van agressieve middelen moet worden
voorkomen: de Intacte huid vormt In het algemeen een goede barrière tegen opname van radioactief materiaal.
- Als de besmetting zo ernstig Is geweest dat de orgaandoslsflmlet voor de huid waarschijnlijk is over
schreden, dan dient verder te woroen gehandeld als bij uitwendige bestraling (4.5.).
Bijzondere zorg - at was het alteen maar om psychologische redenen - Is vereist bij de ontsmetting var
reddlngs- en hulppersoneel, zeker als dit personeel van externe Instanties afkomstig Is.
Ook nu moet ervoor gewaakt worden dat geen verdere verspreiding van de besmetting optreedt
4.3.2. Referentieniveaus
Het actieniveau Is hetzelfde als voor oppervlaktebesmetting nl. E-4 AU/cm2.
4.4. INWENDIGE BESMETTING VAN PERSONEN
4.4.1. Algemeen

Direct na een Incident of ongeval, waarbij de mogelijkheid van Inwendige besmetting van enige omvang aanwezig Is, moet het voorval worden geëvalueerd door de deskundige op het gebied van de str
lenbeschermtng en de "erkende" straflngsarts.
De doelmatigheid van ledere eventueel noodzakelijk blijkende geneeskundige behandeling neemt In
het algemeen zeer snel af met het verloop van de tijd: besmetting die zich In een "target-organ" heeft
vastgezet Is niet, of uiterst moelijk daaruit weer te verdrijven. In de regel zal het In de meeste gevallen
slechts mogelijk zijn een schatting van de opgenomen hoeveelheid te geven, b.v. aan de hand van de
toedracht en de aanwezige hoeveelheid activiteit
Als daarbij het vermoeden bestaat dat de AU rou kunnen zfj.i overschreden, moet worden overwogen
een behandeling toe te passea
Gok als pas enige tijd na een onopgemerkt Incident een Inwendige besmetting aan het licht komt Is g
zamerJTjke evaluatie door stranngsbeschermtngsdeskirndlge en medicus gewenst In de praktijk blijkt
Inwendige besmetting door de mensen als meer belastend te worden ervaren als met de volgdosis
overeenkomt Hieraan moet door de deskundige/arts zeker veel aandacht besteed worden.
4.4.2, Metingen
De eerste en belangrijkste taak van de stralingsdeskundige Is vast te stellen welke radionuclide Is opg<
nomen, In welke vorm en In welke hoeveelheid. Alle verder te nemen maatregelen • ook die van de me
did • zijn hiervan afhankelijk.
">

Deze taak is urgent vanaf het moment dat er een vermoeden bestaat dat iemand radioactiviteit heeft
binnen gekregen: voor een goede schatting van de volgdosis is het van belang te beschikken over
meetgegevens uit een periode die zo dicht mogelijk ligt bij het tijdstip van de vermoedelijke opname.
Oe eerste dosisschatting zal gebaseerd zijn op de evaluatie van het voorval, metingen van lucht- en oppervlaktebesmetting en aan de persoon (huid. reusslijn en eventueel wond). Zo'n eerste schatting
moet uiteraard verfijnd worden door middel van nadere metingen:
-

Bij relatief energierijke gammastralers is een orgaantelling of Totale Uchaams Telling aangewezen
(al is het daarbij vaak moeilijk uitwendige besmetting van Inwendige te onderschelden).
Daarnaast is vaak uitscheidingsonderzoek nodig (urine, ontlasting, een enkele maal bloed of slijm).
Bij wonden is het nuttig alle gebruikte verbandmateriaal In plastic zakken te doen en te meten.

4.4.3. Relevante radlonucliden
Gezien het belang van een snelle start van de eventueel nodige therapie is het zinvol van te voren evaluatie- en behandelingsprotocollen op te stellen.
In de meeste bedrijven of instellingen is maar een beperkt aantal Isotopen voorhanden, dan Is dfc relatief eenvoudig te realiseren. Marr zelfs in een reactorinstaüatie is in de praktijk het aantal isotopen dat
tot besmetting aanleiding geeft beperkt Ook daar is het dus mogelijk van tevoren gedetailleerde protocollen op te stellen. Een en ander is afhankelijk van hoeveelheid activiteit en verspreidingskans.
Als de aanwezige hoeveelheid activiteit daartoe aanleiding geeft kan in samenspraak tussen de deskundige en "erkende" stralingsarts worden besloten geneesmiddelen (b v. kallum-jodide-jodaat, chetaatvormers) beschikbaar te houden om door de persoon zelf direct te worden toegepast bij vermoeden op
inwendige besmetting
Hierbij bestaat echter wel het gevaar dat de beschikbare middelen routinematig preventief worden toegepast Dit is uit oogpunt van bedrijfsgezondheidszorg • slechts bij hoge uitzondering aanvaardbaar.
Een bijkomende moeilijkheid is dat zeker niet voorbij mag worden gezien aan de mogelijkheid van wisselwerking met andere (door huisarts of specialist voorgeschreven) geneesmiddelen.
4.4.4. Referentieniveaus
Omdat de referentieniveaus gekoppeld zijn aan de wettelijke dosislimieten zijn hier de AU-hoeveelheden essentieel.
Ondetzoeknhteau: iedere onverwachte en ongeplande inwendige besmetting. Dit vereist een nadere
analyse van arbeidsomstandigheden en werkwijze. Ook bij dit lage niveau is al aandacht nodig voor de
emotionele betekenis van de besmetting voor de betreffende persoon.
Het actieniveau ligt bij een geschatte inwendige besmetting groter dan 1 AU.
Dan is overleg met de "erkende" stralingsarts, om de wenselijkheid van een behandeling te bepalen,
noodzakelijk. Dit overleg kan echter al veel eerder van nut zijn: voor een schatting van de feitelijke stralingsdosis is, In individuele gevallen, toepassing van de modellen uit ICRP-30 (afhankelijk van de fysisch/chemische vorm. van het opgenomen isotoop en van de hoeveelheid activiteit) ontoereikend.
Deze modellen hebben Immers betrekking op de "standaard-mens", het Incident treft een Individu. De
algemene gezondheidstoestand en de Individuele eigenaardigheden van stofwisseling en levenspatroon hebben een belangrijke invloed op de uiteindelijke, werkelijke volgdosis.
Noodnfveau: opgenomen activiteit > 10 AU, zie actieniveau.
4.5. UITWENDIGE BESTRAUNG
4.5.1. Algemeen
Meestal zal direct na een incident of ongeval geen nauwkeurige dosis zijn aan te geven. Deze moet dan
geschat worden aan de hand van:
-
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De analyse van het ongeval of incident door de stralingsdeskundige.
De beoordeling van de klachten en symptomen van het slachtoffer door de "erkende" stralingsarts.
Het is daarbij nuttig te bedenken dat de eerste-hulpafdelSngen van regionale, algemene ziekenhuizen meestal weinig bedacht zijn op de eminente betekenis van de vage beglnsymptomen van stralingsziekte.

4.5.2. Referentieniveaus
Onderzoeknfveau: ledere onverwachte en ongeplande stralingsdosis. Dit vereist een nadere analyse
van arbeidsomstandigheden en werkwijze.
Het actienhreau ligt bij overschrijding van de wettelijke jaarlimieten: dan dient de toezichthoudende
overheid te worden verwittigd en moet door de •erkende" strallngsarts worden geïnformeerd. Zonodig
dient een reconstructie van het ongeval met fantoommetlngen te worden doorgevoerd.
In alle gevallen dient de toedracht van het ongeval te worden nagegaan. Dit is nodig om een dosisschatting te kunnen geven en tevens om tot aanbevelingen ter preventie te kunnen komen.
De te nemen maatregelen hangen uiteraard af van de hoogte van de ontvangen stralingsdosis.
Als de geschatte stralingsdosis minder dan vijfmaal de limiet bedraagt zal het medisch onderzoek zich
in de meeste gevallen kunnen beperken tot het opnemen van de anamnese, zo nodig aangevuld met
een bloedonderzoek. Het is van veel belang zo spoedig mogetijk een ruwe schatting te maken van de
prognose en die met het slachtoffer en zijn familie te bespreken. Ais de geschatte dosis meer dan vijfmaal de limiet bedraagt, is een algemeen lichamelijk onderzoek aangewezen. Het bloedonderzoek
moet de eerste dagen enige malen Jierhaald worden, onder meer om een eventuele vroege daling van
het aantal lymfocyten te kunnen onderkennen. Zo mogelijk moet een chromosomenanalyse worden
verricht Voor een zinvolle behandeling is het gewenst dat de dosisgegevens zo nauwkeurig mogelijk
bekend zijn.
Noodnlveau: Bij een tienvoudige overschrijding van de limieten moeten specialisten op het gebied van
overbestraling worden ingeschakeld (b.v. die van het Isolatiepaviljoen van het LekJse Academisch Ziekenhuis); ook dan is het zinvol zo snel mogelijk bloed af te nemen, b.v. in een regionaal ziekenhuis, on
der meer voor het vaststeRen van het bloeabeeld en HLA-typering.
4.6. CONVENTIONELE ONGEVALLEN
In verreweg de meeste gevallen prevaleren overwegingen van conventionele eerste-hulpverlening boven stralingshyglënische aspecten. Onjuiste behandeling van een ongevalsslachtoffer kan verergering
van het letsel (en blijvende schade) met zich meebrengen. Soms is er zelfs sprake van acuut levensgevaar, dat moet worden afgewend. De stralingsrisico's daarentegen zijn over het algemeen meer langetermljn-rislco's.
Om juiste maatregelen mogelijk te maken moeten niet alleen de EHBO-ers, maar ook het ambulancepersoneel en de staf van de regionale ziekenhuizen, op de hoogte zijn van de elementaire stralingshygiëne.
Uiteraard moet, in geval van besmetting, verspreiding zoveel mogelijk worden voorkomen, dit echter
zonderde behandeling van het slachtoffer te vertragen of te belemmeren. Het kan nodig zijn een besmet persoon per ambulance af te voeren. Zo nodig wordt het ambulancepersoneel dan van beschermende kleding en handschoenen voorziea Het Is makkelijk als het daartoe benodigde materiaal in een
koffer Maar staat Na het vervoer moet de ambulance uiteraard zorgvuldig worden nagemeten en eventueel ontsmet
Juist In verband hiermee Is het onontbeerlijk dat van tevoren afspraken met ambulancedienst en zieken
huizen worden gemaakt
Zeer nuttig is het, als de betrokken mensen eens een bezoek aan het bedrijf of de Instelling brengen.
Behalve een kennismaking met de specifieke stralingshyglënische aspecten komt zo op natuurlijke wijze een persoonlijke kennismaking tot stand, die kan bijdragen tot het onderling vertrouwen.
Ongevallen of Incidenten leiden dikwijls tot contacten met de nieuwsmedia. Deze kunnen het best door
een enkele persoon worden onderhouden. Dit aspect moet In het draaiboek voor de noodhulpprocedu
res expliciet worden geregeld.
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BIJLAGE 1
SBDBESMETTINGS-/BESTRAUMGSINFORMATIEFORMÜUER
Da*""*

Naam betrokkene:

TH*

Afdeling/Firma:

StraJlngstechnlcus: . . . f

SBD-post . . . .

Oorzaak van de besmetting/bestraling*:

Vla: huid -wond -Ingestle - Inhalatie *
Plaats van besmetting:

Aard en graad van de besmetting: a - , / J - , y-straüng •
Voor behandeling:

Gemeten met

Genomen maatregelen:

- wassen - douchen • neussnultsel • mondspoelsel - blanco urine *
(deze monsters voor verdere analyse bewaren)
Na de behandeling:

Gemetenmet:

Indien bekend, nuclide:

Chemische vorm:

Gemeld aan: BGO - Centrale Ölenst S8D • directe chef *
Analyse-aanvragen naar aanleiding van dit ongeval/Incident: . . .

* Doorhalen wat niet van toepassing b.

Verzending:
1.BGO
2.SBD
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BIJLAGE 2 blad 1
DECONTAMINATIEVOORSCHRIFTEN
NotNr «H• proeodurts, mtt daaftf) d•. M tikt b*hand«Bng, mttrendë bmmttOng.
Stop d* bohandoBng tndton:
— ff QSM SCuVlWt ( M t f QMIMtM WOlut»

— arliiiidbtschftdlglngdralgt,
— «r,i»lni*R^«««b«hand«ano.MntahoognhtauovtibltR.
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BIJLAGE ? blad 2
DECONTAMINATIEYOORSCHRIFTEN
VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ PROCEDURE A (intakte huid)
Al.Wasvoorachrift
Neem ean washand en handdoek.
Bedek het hele besmette gebied met dik schuim.
Een minuut lang goed boenen, daarna onder stromend water goed afspoelen (ronder spetteren, dit kan de besmetting ver»
spreiden!).
Deze procedure eventueel 3x herhalen.
Oaama goed afdrogen en door de SBO laten meten.

A2. Douchevoorschrift
Neem een washand en handdoek.
Zeep het Uchaam in, de besmette gedeelten het laatst
Het besmette gebied een minuut lang goed boenen, daarna onder stromend water afspoelen.
Oeze procedure eventueel 3x herhalen.
Oaama afdrogen en door de SBO laten meten.

A3. Haarwasvoorschrift
. Haar wassen moet met behulp van een ander (SBO) gebeuren. Helper draagt handschoenen.
Client gaat met de rug naar da wasbak zitten en buigt het hoofd achterover.
Oe helper maakt een dik schuim met shampoo en masseert de hoofdhuid gedurende Z minuten.
Oaarna het h w uitspoelen met de handdouche (zo rninnwo^
jpreidan).
Oeze procedure eventueel 3x herhalen.
Oaama da haren mat een schone handdoek drogen en de SBO laten maten. Ook de helper laat zich maten.
Haar knippen alleen als het noodzaketijk is!

A4. Voorschrift gebruik Swarfega
Swarfega aanbrengen op droge huid!
Masseer da huid gedurende 2 minuten intensief in met Swarfega. Daarna goad afspoelen otKïer stromend water en goed afdrogen, daarna de SBO laten meten.
Oeze procedure eventueel 1 of 2K herhalen.

A5. Voorschrift gebruik krijtoplossing (handpalm/vingers)
Schud da fles met krijtoptossfng goed!
Krijtoplosilng aanbrengen mat droge handen!
Wrijf de besmette huid van handpalm/vingers gedurende 1 minuut IntensW met de lofjtoptossing.daarr» goed afspoelen on, der stromend water en goed afdrogen.
Procedure eventueel lx herhalen.

- A6. Voorschrift strippen
• Plak op andara dan In A5 genoemde besmette huiddelen plakband en trek dit eraf.
Indien nodig daza procedure 6-Sx herhalen.
Alvorens data procedure te starten da behaarde huid vooftichdng scheien (eihanlcelifrvM
hulp van disposable scheermesjes.

f A7. Voorschrift nagels knippen
| Nagels Icrtippen met behuh^ van de nageltang.
i, Indien er na het knippen een nagelcontaminatie resteert, kan rrwn deze verwijderen rnat behulp van etndlspoeable scaip'
| waarmee een dun laagje van da nagel afgeschrapt kan worden

f AS. Inpakvoorschriften
l De met > 10 mpl besmette hutddelen inpakken onder plastic fofte of handschoenen. Eerst de huid beschermen met crème.
I Dan de op maat geknipte roNe erop of de handschoen erover. Oaama afpleisteren.
I I mpl • 4 Bq/cnr voor ^besmetting
f 1 mpl - 0.4 Bo/cnr voor a-besmetting

KT

*
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BIJLAGE 2 blad 3
DECONTAMINATIEVOORSCHRIFTEN
VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BU PROCEDURE B (wond)
— Als er een wond Is nemen we aWjdaan dat deze •besmet" is, totdat door meting het tegendeel bHjkl
Dus een wond In gecontroleerd gebied altijd meten!
Dit is van het grootste belang, namelijk doordat de huid beschadigd is kan een eventuele ultwewfige besmetting zeer snel
een Inwendige worden (en deze is veel minder makkelijk te bestrijden!).

B1. Voorschrift wondspoellng
— Een besmette wond moet worden uitgespoeld met lauw water, dit is dus afwijkend van de gebruikelijke EHBO-procedure.
Het spoelen met lauw water bevordert de bloeding, zodat de stralende stoffen zoveel mogefijk uit de wond worden verwilderd.
Indien nodig Is het mogelijk om voorzichtig met een steriel gaasje de wond te deppen. Daarna door de SBO laten meten.
- Wond steriel afdekken.
— Bewaar al het uit de wond verzamelde en/bf bij de behandeflng gebruikte materiaal om de aktMten zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten.

B2. Jodlum
-

Indiener een vermoeden of sprake Is van een besmetting met Jodlum^lKJ-tablet toedienen (njn kauwen en een beker
water na drinken).

B3. Voorschrift uRbrufsen
-

Benodigdheden:

- H I O J 3% (waterstofperoxide 3%).
-Savk>n1%
• Injectiespuit + naald (10 cc).
• Nerbekken 2x.
— Een nierbekken wordt gevuld met 4 100 a 200 cc HjQz 3% (afhankelijk van wondgrootte).
De vloeistof wordt in de injectiespuit opgezogen, waarna deze rustig tegen de wond wordt gespoten.
De vloeistof wordt opgevangen in het tweede nierbekken. Deze behandeling enkele malen herhalen, daarna laten meten
door de SBO.
— Indien de wond "schoon" is, deze uitspuiten met Savton t% volgens dezelfde methode zoals omschreven bij het gebruik
vanH2033%.
- Wond steriel afdekken.
- Bewaar al het uit de wond verzamelde en/bf bij de behandeling gebruikte materiaal om de activiteit zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten.

B4. Voorschrift hufdrelnlglng rondom de wond
Voorschriften volgen zoals omschreven in procedure A,
Alvorens deze handelingen te starten de wond altijd eerst steriel afdekken!

BIJLAGE 2 blad 4
DECONTAMtNATlEVOORSCHRIFTEN
VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BU PROCEDURE C (tnnalatle/Ingestle)
CL Eerste schatting uit luchtstotactlvltelt en vefbnjmjd/GM buis op de neus (controle).
Spedü*kS80.

C2.JodIum
2»B2.

C3. Neussnult
Snuit da naus dfcafct in aen paplaran zakdoek/Bssu*.
Stop de te In aan ptastte potteft».»,arinepott» an plak daarop aan stfckar was«opv«ni>s4d sta** dortaam van cMnt, datum *n
tBd van afnam*.
vporaom it*t opsnuiven vannairaowcaai tnarwiani

C4. NeusultstrQk
Neem aan nana wattandregar (aftean gedestilleerd water o^braBcan)anhaaf wats^moltdaMiia.
Stop dit kt aan ptastte potj*ft».v.urinepo^e) an plak daarop aan sticker waarop vamiald staat ds raam van da cftant, da datum an t|d van afnam*.
Voorkom hat opsnuKran van nat radtoecttef matarlaall

C5. Mondspoetlng
Spoal da mond «ntg* malen mat water: bewaar hat spoabal In * * n nierbekken.
Voorkom hat inslikken van natradioactiefmatsriaall

C6. Neusspoellng
Spoel da naus met behulp van ten spoeffles gevuld met gedestüJeerd water.
Laat da dunt door d* mond ademhalen.
Da vloeistof opvangen kt een nierbekken en bewaren.
Voorkom hat opsnuiven van het radioactief materiaal!

C7. Blanco urine
Verzamel de orlna binnen één uur na het ongeval kt een plaste urinepotje.
Voorkom uitwendig* besmetting van de urine, dus gebrv» b.v. olsposablartaitdsehoenenb? het opvangen Nervan.
Plak «en sticker op het potje mat daarop vermeld de naam, de datum en «jd van afnam*.
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BIJLAGE 2 blad 5
SCHEMA VAN PROCEDURES IN GEVAL VAN EEN PERSOONLIJKE BESMETTING
MET RADIOACTIEF MATERIAAL

besmetting van personen met
radioactief materiaal

A

C

B
INTACTE HUID

WONO

INHALATIE/tNGESTIE

wassen/douchen met
water en zeep door dient

uitspoelen met leidingwater •bloeding
bevorderen
(EHBO-S8D)

eerste schattinguit
luchtstofactMteKen
verbtgftQd
GM-bubopneus

voortzetting reiniging:
(haar) wassen met water
en zeep (shampoo)
• swarfega
• kripoplossing

- uftbniserc H2O2 3%
- reinigen van de huk!
rondom de wond

rteussnuWuftstrfJk/
mond/neusspoeUng
blanco urine

voortzetting reiniging:
-strippen
•nagels knippen/
afschrapen

overleg:
HfdSBO/BGO

overleg:
HfdSBO/BGD

TLT

TLT

Specifieke behandeling
(ziekenhuis)

SpecBIeke behandeling
(ziekenhuis)

overleg:
'HïdSBD/BGD

indien > lOmpïInpakken onder plastic
folie/handschoenen
«.

1•

nacontrde .
tmpl 4 Bqlcm2yporfi-ybesmetting
Impl 0.4 Bo/cnr voor 6 - a besmetting

nacontrole

nacontrole

BIJLAGE 2 blad 6
HUID-WONOCONTAMINATIEPROTOCOL
Combinatie met inwendige contaminatie: Ja/neen

I.Naam:
2. Datum:
3.T#:
tÜJCÜdfi.

Vertrek:
Straltno Chem. vorm

Krft. orgaan.

Tel/2

i.
2.
3.
4. Besmetting gemeten met
1
Z.
3
4.

MPL
MPL
MPL
MPL

(Ptaats op tekening met corresp.nr. aangeven)
Straltngsdosis: mSv
5. Plaats van het ongeval:
6. Datum/tijd van het ongeval:
7. Aard van het ongeval: . . .
8. Aard van de behandeling(en):
(plaats, datum/tijd)
Behandeling door
9.TLT: ja/neen-datum/tijd:

Batmnfflid

DucQde.

10. Bijzondere behandeling

datumAUd

fWondspoellng:
fWondtoiet: .
fwondexbte: .
; Andere: . . .
l i l . Hercontrole:
112.
113.
Ji4.
•115.

TLT:
Urine:
Faeces:
BiJrOnderz

f• i

Ja/neen
Ja/noen
Ja/neen
ja/neen
ja/neen

Ja

plaats

rxirftaat

BIJLAGE 3
UITWENDIGE BESTRALING
DOSIS

ledere onverwachte, ongeplande
dosis

2.

TE NEMEN MAATREGELEN

- werkmethode kritisch nagaan

> ixjaardosisllmlet
- onderzoek erkende arts
- melding Arbeidsinspectie
- werkzaamheden stoppen en maatregelen
treffen

3.

Onderzot W>
niveau

Actienivcuu

> 10 x jaardosis! imiet
.
-

onderzoek erkende arts
overleg met ziekenhuis
melding Arbeidsinspectie
maatregelen onder 1 en 2 genoemd

Noodniv<2"U

Jaardosisiimfet b 50 mSv eff. Ilchaamsdosis

v0

BIJLAGE 4
INWENDIGE BESMETTING
DOSIS

ledere onverwachte, ongewenste
besmetting

TE NEMEN MAATREGELEN

- werkmethode kritisch nagaan
- maatregelen verbeteren

Onderzoek
niveau

- onderzoek erkende arts
- melding Arbeidsinspectie
- zie verder onder 1

Actieniveau

>1AU
onverwacht/ongepland

;

> 10 AU
-

onderzoek erkende arts
overleg mét ziekenhuis, evt met AZL
melding Arbeidsinspectie
zie verder onder 1

Nooantveai

De AU waarde Is de Annual Limit of Intake (ICRP-30), hetgeen betekent wanneer een persoon een hoe*
veelheid radloactMtett In het lichaam krijgt gelijk aan de AU-waarde dit een effectieve Itchaamsdosis tot
gevolg heeft van 50 mSv.

20

BIJLAGE 5 blad 1
MODEUNSTRUCTIE VOOR DE EERSTE OPVANG EN DE VERDERE BEGELEIDING VAN STRA
UNGSONGEVALPATIËNTEN IN EEN ZIEKENHUIS
1. Algemeen
Straflnosongevtllenrljnln velerlei opricht? *rgelipten met andere ongevallen.
De overbestraalde patilnttovertgeen enkel g o v v op voor medici, verpleegkundigen, andere pedinten of bezoekers • hegekeerde Is eerder het geval.
Ook de besmette petlint levert geen enkel gevaar op Indien slechts enkele eenvoudige principes ki acht worden genomar
Oeze eenvoudige principes rijn niets anders dan reinheid en zorgvuldigheid.

1.1. Categorieën
Overbestraalde patiënten
a.
b.

o.

0.23 • 1.00 Sv: deze patiënten worden door de bedrijfsarts altijd doorgestuurd naar het ziekenhuis.
Z] kunnen direct naar de afdeling en behoeven niet eerst naar de EHBO te worden gebracht
10 S« deze patiënten zijn ernstig ztek (beschadiging van beenmerg en danrtsftJrmftM). Voor de eerste opvang v
den deze patfinten doorgestuurd naar het ziekenhuis. ZJ kunnen direct naar de isoleerkamer en moeten worde*
pleegd volgens beschermende isolatie (zie Instructie). Na opvang worden H doorgestuurd naar het Aeademlscr
Zekenhtrls Lelden (AZL).
Complete statut, ovenat» «wrtrte meegeven nier het A7L
> 10 9w patilnt Is ernstig ziek (duizelig, braken, shock). Deze patlint zal opgenomen moeten worden kt hat zie
huis, daar doorsturen na-; het AZL geen nut meer heeft Oe patilnt kan direct naar de Isoleerkamer en moet vol
gons beschermende isolatie worden verpleegd (zie Instructie). Patfint zal zeker overlijden.
Bij overbestraalde patflnten moet zo snel mogelijk voor HLMypering 10 ee Heparlne bloed en voor MLOtest 4C
steriel Heparlne bloed afgenomen worden in een buis. Laat dit bloed per omgaande, voorafgaande aan de patf<
per tad naar da bloedbank van het AZL brengen, zodat dit binnen 12 uur na afname bij de bloedbank binnen is
Meld telefonisch aan de bloedbank dat dit bloed binnen enkele uren gebrac.1t zal worden.
Aan patiënten met emetla ttraflnnsleHel mno neen bloed ef plasma worden toegediend.
Invrendin besmette patiënten; geïsoleerd verplegen volgens aanwezige richtlijnen. 2J kunnen direct naar do ai
Eng en behoeven niet eerst naar de EHBO te worden gebracht
Uitwendig besmette en verwonde patiënten: de EHBO dient In gereedheid te worden gebracht volgens onder
staande regeling. Met neutronen geactiveerde patflnten: zie Inwendig besmette patflnten.

1.2. Maatregelen te treffen door de EHBO»verpteegkundfge (voordat de patiënt arriveert).
1.2.1.

\22.

12Z.
12A,
1.2.5.
1.2.8.
1.2.7.
1.2.6.

Oeze ontvangt de eerste melding van de bedrijfsarts. Er wordt medegedeeld:
*
ongeval (mogelijk met straling) onderweg, nadere gegevens volgen.
De verpleegkundige die het berfcht ontvangt dient de boodf-nap te noteren + het tijdstip van ontvangst en du
het geheel terug te lezen.
ZJ/hlJ zal aan betrokkenen alleen doorgeven:
*
*£r komt een ongevafspatflnt*
Het bureautetefoontoestet wordt In gebruik genomen.
Deze waarschuwt direct na de melding van een nlet-gewonde besmette patilnt een internist
Bf) gewonde patflnten: de Internist de dienstdoende chirurg en de 1» en 2e dienst van de OX (bQ melding van
meerdere patflnten's avonds ook de 3e OlCdlenst).
Waarschuw de telefoniste en geef door waarheen de patfint gebracht moet worden.
Patfinten voor de EHBO dienen gedurende dezetfjdbehandeld te worden In de septfsche OK.
Besmette gewende patflnten worden verwacht ep de grote EHBO, zodat deze vrij moet blijven.
Oeze waarschuwt daarna de opnames f* avonds en In de weekenden de hoofdwacht en de ztekenhulscoördlne
dat er een bestralingsopname kan komen en dat de kamer vrijgemaakt moet worden (Isoleerkamer).
Breng het wagentje met het ongevaflenpakket voor besmette patflnten naar de grote EHB04ehandetksmer (Ie
het wagentje enkele hechtsets).
Rol de operatietafel van deze kamer naar de tweede kamer. Rol nu de rol met foKe zodanig utt, dat er nog 30 er
ruimte Is tussen de kasten en de fofle en dat er tegen de achterwand en de aanrechtkast een rand omhoog staf
Oek de wastafel ai met folie en leg de plaat op de gootsteen.
Zet de vaatjes op de folie, haal de stoppen eraf en druk de trechter In een van de vaten.
Plaats oen Instrumententafeltje op de fofle.
Zet het wagentje met het ongevaltenpakket langs de folie (zie schema A): zet de brancard ep de remmen.

BIJLAGE 5 blad 2
1.2.9.

lag da onderleggers op de mat (10 cm van de buitenkant af) met de absorberende kant omlaag.

1.2.10.

laat de stralingsbeschermingsdienst (S8D) waarschuwen.

1.2.11.

Voor alle personen die op de folie werken geldt
*

doe schoenhoesjes aan.

*

doe een mondmasker voor.

*

zet een operatiemuts op.

Was da handen, trek een plastic voorschort aan met daaroverheen een disposable OK-jas;

trek dan de disposable handschoenen aan.
(BIJ het dragen van een lange broek dient men de pijpen om te slaan of In de sokken te stoppen).
Eén der aanwezigen biedt hulp bij het vervoer van de patiënt van de ambulance naar de EHBO-ruimte.
1.2.12.

81] de tweede melding van de bedrijfsarts wordt een van de andere internisten gewaarschuwd.
BIJ gewonden patiënten:
één der internisten, de dienstdoende chirurg en de ie en 2e dienst van de OK (bq melding van meerdere patiënten
'a avonds ook de 3e OK-dienst).
;

1.3. Als de patiënt arriveert
1.3.1.

De patiënt blijft op de brancard liggen waarop dei» aankomt; de brancard wordt op een onderstel in de EHBO-ruimte aangebracht en op de folie gezet

Blokkeer de wielen van de brancard.
1.3.2.

De ambulance wordt gemeten op aanwezigheid van radioactieve stoffen.
Hierna kan de ambulance (Indien niet nodig voor verder vervoer) weggaan, in geval van radioactieve besmetting terug naar het bedrijf; in geval er geen besmetting bestaat naar het ambulance-station, of men kan de bewaking opheffen.

1.3.3.

Verwijder, na aankomst van da medicus, eventuele wondbedekkingen en assisteer bij de behandeling van de wond
na meting door de stralingsbeschermlngsdienst (SBD).
Bewaar alles wat uK de wond komt voor onderzoek en doe dit in een doorzichtige plastic zak.
Noteer op de label van welke patiënt en uit welke wond dit komt (b.v. arm- of beenwond).

1.3.4.

Verwijder, na meting, de kleding en het linnengoed waarmee de patiënt vervoerd ia. Berg dit op In de gemerkte plastic zak (zorg dat de buitenkant van deze zak niet besmet wordt).

1.3.5.

De SBD zal in overleg met de chirurg nu aanwijzingen geven door wie en hoe de patiënt ontsmet zal worden.

1.3.6.

Indien na de controle de patiënt door de S80 ontsmet verklaard Is, trekken twee personen een schone Jas en schone handschoenen aan.
De afdeling wordt gebeld om een bed (opgemaakt met lakens, slopen en dekens) te brengen.
DR moet geschieden door twee personen.

1.3.7.

Indien de rest-besmetting dit nodig maakt wordt de patiënt onder begeleiding van een functionaris van de S80 naar
de afdeling gebracht

1.4. Maatregelen voor het afvoeren van de patiënt
1.4.1.

Het eventuele gebruik van water moet In de daartoe bestemde vaatjes worden gegoten.
Alle materialen en kledingstukken worden onder leiding van de SBD opgeborgen in de plastic zakken: deze worden
dichtgebonden en vooalen van een label met het opschrift •Radioactief besmet* Ooe daarna de Jassen, petjes,
handschoenen en mondmaskers In een plastic zak: gebruik per persoon een nieuwe zak.
Bij het verlaten van de folie trekt men de schoenhoesjes uit en laat deze op de folie liggen.
Men moet met de voet waaraan geen schoenhoesjes meer zit niet meer op de folie stappen.
De laatste persoon bergt alles op, doe de schoenhoesjes uit en rolt als laatste de folie op.
De folie wordt In de grote plastic zak opgeborgen, waarna deze persoon zijn jat, handschoenen, mondmasker en
petje ook In de zak doet
De zak wordt dan afgesloten en gemerkt
Het gebruikte Instrumentarium wordt In disposable nlerbekkentjes gedeponeerd en wordt na omwikkeling met een
celstof matje in een plastJe zak, vooralen van de naam van de patiënt, gedaan. Per patiënt moet een nieuwe plastic
zak worden gebruikt Het Instrumentarium moet voor ontsmetdng mee natvr de kernenergiecentrale.
Alle aanwezige personen worden door de SBD gecontroleerd op mogelijke besmetting en mogen pas met toestemming van de SBO het vertrek verlaten.

1.4.2.
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De EHBO (of nacht-) verpleegkundige sluit de deur en spreekt met de SBO over de te volgen procedure (ontsmetten en afvoer).
Radioactief besmet afval wordt vervoerd naar de kernenergiecentrale.

BIJLAGE 5 blad 3
1.4.3.

Het bord met het opschrift Verboden Toegang - Radioactief besmer mag pas worden weggehaald na het afvoeren
van het materiaal en het vrijgeven van het lokaal door de SBD.
Zesnelalsrncgelllklarrweterwtereenoogevanenpakketvcorbes
ket moet voorzien zfjn van een label waarop de controtedatüm (eenmaal in de twee maanden de inhood controlerenj kan worden Ingevuld,
tnlterrtlnaan n w r d . —td v n h«ï onMvat wordan aH—n daar êm b^MtttmH* o w t v t n .
informatie over de opvang van de patiënt in het ziekenhuis kunnen door de directie van het ziekenhuis gegeven wor
den.

Bijlagen:
_
-

fnhoudsliist van ongevaflenpakket voor bestraüngspatiinten.
bihoudslljst van opnamepakket voor bestrallngspatiinten.
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BIJLAGE 5 blad 4
1.5. Inhoud van het ongevatlenpakket voor bestrallngspaUSnten
1.5.1.

Materialen voe*blo«dafruun*.o.a. voor blo*drrK>r^^
namesystsmen.

+

heparin*: staat In madldjnkast In EHBO<uImte, wondspray.
m

trof ton* op maat
foD* voor het afdakken van wastafel
1 pak onderleggers
1 plaat voor de gootsteen
1 grot* trechter
decontaminatjemlddel (te overleggen met de behandelend specialist in welke sterkt* dtt gebruld moet worden)
1 doos tissues.

1.54.

4 stuks plasllcvoorschoften
6 stuks disposable opsratle'assen
5 paar handschoenen • 2 paar 8
2 paar 7
2 paar 7
2 paar 8
6 stuks operatfemutsen • cflsp.
6 paar plastic schoennoatles

)
) extra doos in kast

8 paar papieren rnondmaskers

)

4 stuks washandjes
4 stuks badhanddoeken • geen disposable •
2 stuks pofythen*flessen(voor opvang urine)
enkel* viltstiften (dik)
8 stuks nlerbekkens (disposable)
2 zeepbakjes
2 stukken zeep

babyshampoo
6 stuks snelverband (vrij groot formaat)
Sstuks plastic zakken (klein)
8 stuks plastic zakken (groot)
1 zeer grot* plastic zak voor opruimen van foDe
tap* met opschrift 'Radioactief besmet*
etiketten
17 stuks slulttoorde- (voor plastic zakken)
4 zakken met fys. zo 1 (flex-Use)
2 stuks plastic wasbakken
2 plastic urlnaals met deksels en met opschrift 'Radioactief besmet*
8 stuks disposable 'skens
6 stuks disposable stopen
ondersteek
«nkel* plastic bakken dl* passan In de ondersteek
•nkel* vaten voor opvang van spoelwater
kommenstandaard (af te halen In verbandkamer).

1.6. Inhoud van het opnamepakket dat op de verpleegafdellng aanwezig Is
1 urinaal
1 kartonnen ondersteek
2 plastic (afsluitbare)flessenvan 1 Star
4 plastic (afsluitbare) ponen
2 plastic voorschenen
10 paar handschoenen
• 8 paar maat 7
«5 paar maat 8
6 plastic zakken
0 grot* pUstio zakken
lap* met opschrift *RadJoactJ*f besmet*
etiketten
12sKirtkoord*n
10 put pfsstJc schocnhccsjes
10 disposable lakens
10 disposable slopen
2vfltstfftsrt(dik)

24

;
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nr. 2
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nr. 4
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nr. 5

Biologische gevolgen van straling,risicofactoren(1985)

nr. 6

Ioniserende straling en het beroepsrisico. Veel gestelde vragen (1985)

nr. 7

Normstelling bl} stralingshygiëne (1986)

nr. 8

Richtlijn voor het vervoer van radioactieve stoffen over de weg in Nederland (1987)

nr. 9

Meting van Inwendige besmetting (1987)

nr. 10 Opvang van ongevallen en incidenten bil het werken met ioniserende straling (1989)

