
Effecten van ioniserende straling op weefsels 

Samenvatting. Stralingseffecten worden in vier groepen ingedeeld: a. acute somatische, b. late 
somatische, c. genetische en d. teratogene effecten. Sneldelende ongedifferentieerde cellen zijn het 
meest stralingsgevoelig. De bekendste vertegenwoordigers uit deze groep zijn de stamcellen van 
hemopoëtisch weefsel en de cryptcellen van de darm. De gedifferentieerde gefixeerde postmitotische 
cellen zijn het minst stralingsgevoelig. Hiertoe behoren neuronen, skeletspieren en erytrocyten. 

Kankerinductie is het belangrijkste late effect van ioniserende straling. Momenteel wordt aangeno-
men dat de kans op extra doden door kanker na 1 mSv straling met laag dosistempo ongeveer 5 op de 
100.000 is. 

KONINGS AWT. Effecten van ioniserende straling op weefsels. Ned Tijdschr Tandheelkd 1993; 100: 
266-271. 

Konings: Ioniserende straling 

1 Inleiding 

In het algemeen gesproken is straling een 
vorm van energie-overdracht vanuit een 
bron aan de omgeving door middel van een 
golfverschijnsel of een deeltjesstroom. De 
bekendste vorm van straling die samen-
hangt met een golfverschijnsel is zichtbaar 
licht, een vorm van elektromagnetische 
straling. Op basis van golflengte kan onder-
scheid gemaakt worden tussen verschillen-
de stralingstypen. Bij een bepaalde golf-
lengte hoort een bepaald energieniveau. 
Laagenergetische elektromagnetische stra-
ling vindt men bijvoorbeeld bij radiogolven 
(1 neV -1 µeV); hoogenergetische straling 
bij kosmische straling (> MeV). Indien de 
energie van de straling voldoende is (ong. 
50 eV) om bij het passeren een elektron uit 
het atoom te verwijderen (en daarmee zo'n 
atoom te ioniseren) dan spreekt men van 
ioniserende straling. Het gebruik van de 
term radioactieve straling is eigenlijk niet 
juist. De stof (een atoom) kan radioactief 
zijn, de straling niet. Een radioactieve stof 
zendt ioniserende straling uit. Er kunnen 
verschillende soorten ioniserende straling 
worden onderscheiden: a-deeltjes (massa 
4, lading 2), G3-deeltjes (massa 0,00055, la-
ding 1), protonen (massa 1, lading 1), neu-
tronen (massa 1, lading 0), y- en röntgen-
straling (massa 0, lading 0). 

Röntgenstraling werd in 1895 door de 
Duitser Röntgen ontdekt tijdens proefne-
mingen met gasontladingsbuizen. Hij nam 
waar dat de door de buis uitgezonden stra-
ling een zwarting veroorzaakte op fotogra-
fisch papier. In het voorjaar van 1896 werd 
door de Franse onderzoeker Henry Beque-
rel radioactiviteit ontdekt. Afdrukken van 
een stukje uraniumzout werden gevonden 
bij het ontwikkelen van fotografische pla-
ten. Het uraniumzout bleek in dezelfde 
kast gelegen te hebben als de fotoplaten en 
had als het ware zichzelf gefotografeerd. 
Later bleken ook andere zouten deze 
eigenschap te hebben. Wanneer atoomker-
nen van een stof spontaan deeltjes of stra-
ling uitzenden, spreekt men van radioacti- 
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Sommige y-bronnen zenden vrijwel alleen 
mono-energetische straling uit, terwijl 
röntgenstraling in principe polyenergetisch 
is (remstraling met een breed spectrum van 
fotonen), waarbij de maximale foto-ener-
gie wordt bepaald door de buisspanning. 
Bij röntgentoestellen worden tevens vaak 
filters toegepast om het spectrum zodanig 
te wijzigen, dat dit is aangepast aan het 
gebruik van de straling. 

De toepassingsgebieden van röntgen-
straling zijn vooral afhankelijk van de ener-
gie van de straling. Energieën van 25 -150 
kV worden in de medische diagnostiek ge-
bruikt en bij radiotherapie aan de opper-
vlakte van het lichaam. Röntgenstraling 
van 150 - 400 kV wordt gebruikt voor de 
orthovolt-radiotherapie en energieën van 2 
- 50 MV voor de megavolt-radiotherapie. 
In moderne ziekenhuizen wordt voor de 
therapie veel gebruik gemaakt van mega-
volt-apparatuur. Megavolt-straling wordt 
niet opgewekt in röntgenbuizen, maar door 
elektronen op een andere manier te ver-
snellen, meestal in lineaire versnellers. 

vrijkomen van 
karakteristieke 
röntgenstralen 

viteit en deze kernen worden radionucliden 
genoemd. 

Ioniserende straling kan dus ontstaan uit 
radioactieve stoffen, maar kan ook gegene-
reerd worden via apparaten (zoals elektro-
nenbuizen, röntgentoestellen, deeltjesver-
snellers). De ioniserende straling met een 
deeltjeskarakter (a, (3, neutronen) heeft 
minder doordringingsvermogen dan de 
straling met een golfkarakter (y, röntgen). 
Dit heeft tot gevolg dat straling van a-
deeltjes, protonen en neutronen hun ener-
gie over een kleinere afstand in het weefsel 
kwijtraken. Deze straling wordt hoge LET-
(Linear Energy Transfer)-straling ge-
noemd en veroorzaakt meer schade in het 
weefsel dan de lage LET-straling (rönt-
gen-, y- en 3-straling). Het verschil tussen 
röntgen- of y-straling heeft te maken met 
de oorsprong. y-Straling ontstaat bij pro-
cessen in de kern van het atoom. Röntgen-
straling ontstaat in processen waarbij de 
baanelektronen van het atoom betrokken 
zijn. Het laatste wordt geïllustreerd in af-
beelding 1. 

opvullen van lege plaats 
in de K-schil 

AJb. 1. Ontstaan van karakteristieke röntgenstraling vanuit een atoom, nadat bombarderende elektro-
nen een lege plaats in de K-schil hebben veroorzaakt. Het gat kan worden opgevuld door een elektron 
uit een nabijgelegen schil of van buiten het atoom. 
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2 Dosisbegrip 

De wisselwerking van straling met materie 
maakt het mogelijk om de straling te detec-
teren. De energie van de straling wordt 
geabsorbeerd en kan als dosis worden uit-
gedrukt. De geabsorbeerde dosis geeft de 
hoeveelheid energie aan die door de ionise-
rende straling aan een bepaalde hoeveel-
heid massa wordt overgedragen en wordt 
uitgedrukt in de eenheid gray (Gy); 1 Gy = 
1 Joule/kg. Deze S.I. eenheid vervangt de 
oudere eenheid rad (1 rad = 0,01 Gy). De 
tijdsafgeleide van de geabsorbeerde dosis is 
het dosistempo (bijv. Gy/h). 

Indien het van belang is om de biologi-
sche werkzaamheid van de stralingssoort 
aan te geven (bijv. bij veiligheidsvoor-
schriften), wordt de geabsorbeerde dosis 
vermenigvuldigd met een weegfactor, dik-
wijls de kwaliteitsfactor Q (Qualityfactor) 
genoemd. Deze Q brengt globaal tot uit-
drukking hoeveel maal effectiever (gevaar-
lijker) een bepaalde stralingssoort is dan 
röntgen- of y-straling. Bij gebrek aan nauw-
keurigheid berust de grootte van die factor 
op afspraken. Hoge LET-straling heeft een 
hoge Q- factor. Röntgenstraling heeft een 
kwaliteitsfactor van 1. Dit geldt ook voor y-
en j3-straling. De aangegeven kwaliteitsfac-
toren voor de deeltjes straling wisselen nog 
wel eens. Dikwijls neemt men Q = 10 voor 
neutronen en protonen en Q = 20 voor a-
deeltjes. 

Indien de geabsorbeerde dosis (Gy) 
wordt vermenigvuldigd met de weegfactor 
(Q) ontstaat het dosisequivalent, de sievert 
(Sv). Dus Gy x Q = Sv (vroeger rad x Q = 
rem). Kortheidshalve wordt in het spraak-
gebruik het effectieve dosisequivalent (Sv) 
ook wel de `stralingsdosis' genoemd. 

In de stralingshygiëne worden begrippen 
als lage dosis en laag dosistempo (dosissnel-
heid) geregeld gebruikt. Een dosis beneden 
0,2 Gy wordt in het algemeen als laag 
gekwalificeerd. Het dosistempo is laag als 
het kleiner is dan 3 mGy per uur. Bij deze 
waarden brengt straling in het algemeen 
geen acute irreversibele functionele schade 
van grote betekenis aan. De genoemde 
waarden hebben betrekking op 13-, y- en 
röntgenstraling. Voor neutronenstraling en 
ce-straling zijn de bovengrenzen van de ge-
bieden ruwweg een factor 10 en 20 lager 
vanwege de toepassing van de kwaliteits-
factor. 

De stralingsactiviteit van een radioactief 
nuclide wordt uitgedrukt in de eenheid be-
querel (Bq). De oude eenheid is de Curie 
(Ci): 1 Ci = 3,7 x 1010Bq. De bequerel geeft 
het aantal spontane kernmutaties per tijds-
eenheid aan en mag niet verward worden 
met het begrip dosis. Een radioactief nucli-
de kan meerdere stralingssoorten uitzen-
den en met verschillende energieën. Indien 
de karakteristieken bekend zijn, samen 
met de stralingsactiviteit (Bq), kan een om- 

rekening naar de dosis (Gy) en het dosis-
equivalent (Sv) plaatsvinden. 

3 Stralingseffecten 

De schadelijke gevolgen van ioniserende 
stralen op levend weefsel kunnen worden 
onderscheiden in somatische en genetische 
effecten. Men spreekt van vroege of acute 
somatische effecten wanneer de gevolgen 
binnen enkele weken na bestraling merk-
baar zijn. Dit in tegenstelling tot late effec-
ten, waar sprake is van een latente periode. 

Een ander onderscheid dat gemaakt kan 
worden, is dat tussen stochastische en niet-
stochastische effecten. Bij stochastische ef-
fecten is de waarschijnlijkheid van optre-
den afhankelijk van de dosis, maar er be-
staat geen relatie tussen de ernst van het 
effect en de dosis. Zo worden de genetische 
effecten en bepaalde late somatische effec-
ten, zoals kankerinductie, tot de stochasti-
sche effecten gerekend. Onder de niet-sto-
chastische effecten worden die effecten 
verstaan die pas boven een drempeldosis 
optreden en waarvan de ernst afhankelijk is 
van de dosis. Hieronder vallen de troebe-
ling van de ooglens (cataract), beïnvloe-
ding van de vruchtbaarheid door bestraling 
van de gonaden en erytheemvorming van 
de huid. 

3.1 Acute somatische effecten 

De dodelijke dosis voor de mens bij totale 
lichaamsbestraling (LD 50) wordt geschat 
op 3,5 to 4 Sv. Bij 2 Sv kan reeds een 
gedeelte van de bestraalden overlijden, bo-
ven de 6 Sv sterft een ieder als er geen 
speciale behandeling wordt gegeven. Deze 
doses gelden niet voor bestraling met een 
laag dosistempo. Onder dergelijke omstan-
digheden is er tijdens de bestraling herstel 
van schade mogelijk en zullen pas bij een 
hogere dosis de hierbovengenoemde gevol-
gen optreden. Ook wanneer de stralingsdo-
sis niet in éénmaas wordt gegeven, maar in 
porties (bijv. in de tijd gescheiden door 
enkele uren of meer) zal er minder schade 
zijn bij gelijkblijvende totaaldosis. 

Doses van meer dan 1 Sv zijn vooral gevaar-
lijk wegens acute effecten op het bloedvor-
mend apparaat. De stralingsziekte die na 
doses tot ongeveer 12 Sv ontstaat wordt het 
beenmergsyndroom genoemd, omdat de 
symptomen het gevolg zijn van de bescha-
diging van de hemopoëse en de daarvan 
afgeleide lymfopoëse. Afhankelijk van de 
dosis treedt sterfte op tussen 10 dagen en 6 
weken na de bestraling. Naar 12 Sv toe 
verandert de symptomatologie, omdat dan 
de darm het kritische orgaan wordt. De 
stralingsziekte die ontstaat na doses tussen 
ongeveer 12 en ongeveer 50 Gy wordt 
darmsyndroom genoemd. Mortaliteit 

treedt op tussen de 4 en 10 dagen na de 
bestraling. 

Bij doses van meer dan 50 Sv treden 
verschijnselen op die worden veroorzaakt 
door beschadiging van het centraal zenuw-
stelsel. De dood treedt dan binnen twee 
dagen in. De periode hiervóór is onder 
andere gekenmerkt door een gevoel van 
desoriëntatie, apathie, ataxie en het optre-
den van convulsies. Het anatomisch sub-
straat van het centraal zenuwstelselsyn-
droom bestaat uit massaal verval van her-
sencellen en het ontstaan van bloedingen. 

3.2 Late somatische effecten 

Vertroebeling van de ooglens (cataract) en 
kankerinductie (carcinogenese) zijn de be-
kendste late somatische effecten van be-
straling. Kleine stationaire cataracten zijn 
reeds waargenomen na 1 Sv bestraling. De 
latentietijden lopen uiteen van enkele 
maanden tot tientallen jaren. 

Het optreden van kanker is de belang-
rijkste vorm van late somatische effecten 
van bestraling. Ook leukemie en aanver-
wante ziekten worden tot kanker gere-
kend, alhoewel er niet altijd sprake is van 
een gezwel. Van het type kanker is niet af te 
lezen of deze (mede) door blootstelling aan 
ioniserende straling is ontstaan. Wel is ge-
vonden dat na blootstelling aan hoge stra-
lingsdoses het relatieve voorkomen van be-
paalde vormen van kanker anders is. 

De meest gedetailleerde informatie over 
de gevolgen van blootstelling van het gehe-
le lichaam aan straling wordt ontleend aan 
gegevens van de kernbomexplosies in Ja-
pan. De groep omvat ongeveer 90.000 
mensen. Sterfte aan leukemie bleek 6 à 8 
jaren na de explosie een maximum te heb-
ben. Een verhoging van de sterfte aan an-
dere vormen van kanker werd pas 15 jaar 
na de explosie waargenomen. 

3.3 Genetische effecten 

De chromosomen van de geslachtscellen 
van elk van de ouders kunnen door ionise-
rende straling worden beschadigd. Alhoe-
wel de cellen in het algemeen het vermogen 
bezitten een groot deel van deze beschadi-
gingen te herstellen zal er, vooral bij hoge 
dosis, ook onherstelbare schade en foutief 
herstelde schade zijn. Hierdoor ontstaat 
een mutatie. 

Men onderscheidt vaak twee soorten 
mutaties, namelijk DNA-beschadigingen 
(als puntmutaties en zogenoemde deleties) 
en chromosoomafwijkingen. Structurele 
chromosoomafwijkingen zijn een gevolg 
van breuken in de chromosomen. Afbeel-
ding 2 geeft hiervan een illustratie. 

Mutaties in de geslachtscellen kunnen 
via voortplanting aan de volgende genera-
ties worden doorgegeven en daardoor de 
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Afb. 2. Verschillende soorten door straling geïnduceerde chromosoomafwijkingen. Indien breuken in 
het DNA niet worden hersteld kan dit aanleiding geven tot het ontstaan van chromosoomfragmenten. 
Indien binnen een cel meerdere chromosomen door straling worden gebroken, is het mogelijk dat de 
fragmenten in een andere volgorde aan elkaar worden gezet. In dat geval kunnen dicentrische 
chromosomen met fragmenten ontstaan, of reciproke translocaties. 

Konings: Ioniserende straling 

eigenschappen van nakomelingen beïn-
vloeden. 

Bij onderzoek onder groepen bestraalde 
personen is tot nu toe nooit iets gebleken 
van een aan straling toe te schrijven statis-
tisch aantoonbare verhoging van het aantal 
erfelijk bepaalde aandoeningen of afwij-
kingen in een bevolkingsgroep. Onderzoek 
met proefdieren heeft echter het vermogen 
van ioniserende straling om mutaties te-
weeg te brengen, die op hun beurt tot erfe-
lijke aandoeningen leiden, duidelijk bewe-
zen. De schatting van genetische stralings-
risico's voor de mens is dan ook gebaseerd 
op dergelijk onderzoek, dat vooral met 
muizen en, in mindere mate, met apen is 
uitgevoerd. 

Bij het schatten van de genetische stra-
lingsrisico's beschouwt men vooral straling 
(met laag dosistempo) die zich over vele 
jaren kan uitstrekken. Daarom kijkt men 
naar het eventueel optreden van mutaties 
in de stamcelspermatogonia bij de man en 
de primaire of rustende oöcyten bij de 
vrouw. 

Er worden twee methoden gehanteerd 
om de genetische risico's te schatten: de 
verdubbelingsdosismethode en de directe 
methode. Beide methoden zijn gebaseerd 
op gegevens van onderzoek met proefdie-
ren. Volgens de eerste methode blijkt een 
verdubbelingsdosis van 1 Gy het meest 
waarschijnlijk, hetgeen betekent dat bij 
blootstelling van een bevolkingsgroep aan 
1 Gy lage LET-straling met laag dosistem-
po een verdubbeling van het aantal muta-
ties plaatsvindt, die tot genetische effecten 
leiden. Bij de directe methode gaat men 
voor bepaalde typen mutaties na in welke 
mate zij zich na blootstelling aan straling 
voordoen. De schattingen zijn vooral geba-
seerd op het optreden van skeletafwijkin-
gen en cataract bij nakomelingen van be-
straalde muizen. Uit deze benadering volgt 
dat na bestraling van ouders met een stra-
lingsdosis in de geslachtsklieren van 1 mSv, 
het aantal genetische effecten veroorzaakt 
door puntmutaties en structurele chromo-
soommutaties in de eerste generatie nako-
melingen 1 tot 3 per 1 miljoen levendgebo- 

renen zal zijn. De stralingseffecten zijn van 
dezelfde orde van grootte als degene die 
zijn afgeleid op basis van de verdubbelings-
methode. 

3.4 Teratogene effecten 

Gezondheidsschade bij het ongeboren kind 
door blootstelling aan bestraling van de 
moeder kan tot uitdrukking komen in de 
teratogene effecten. Het effect van prena-
tale bestraling is afhankelijk van het sta-
dium van de zwangerschap waarin de bloot-
stelling plaatsvindt. Ongeveer een week na 
de bevruchting vindt innesteling van de 
bevruchte eicel plaats. Hierna begint de 
organogenese, het aanmaken van organen. 
In deze periode wordt de vrucht embryo 
genoemd. In 7 weken wordt de ontwikke-
ling van de meeste organen afgerond. Dit 
geldt niet voor de hersenen. De grote her-
senen ontwikkelen zich in de periode van 
de 8e tot de 15e week van de zwangerschap 
in een snel tempo. In de periode van de 15e 
tot de 26e week gaat het lanzamer. Pas na 
de geboorte wordt de ontwikkeling geheel 
voltooid. Vanaf de 8e week van de zwan-
gerschap wordt de vrucht foetus genoemd. 

Vóór de innesteling leidt beschadiging 
van de vrucht tot een `alles-of-niets'-effect. 
De vrucht sterft of de beschadiging wordt 
hersteld en er ontwikkelt zich een normaal 
kind. Het is niet duidelijk bij welke doses 
dit bij de mens optreedt. Uit proeven met 
muizen is afgeleid dat de kans op afsterven 
toeneemt met 1 op de 1000 bij een toename 
van de dosis met 1 mSv. Ook met betrek-
king tot de organogenese bij de mens ont-
breken gegevens over dosis-effectrelaties. 
Voor muizen zijn onzekere schattingen ge-
maakt die aangeven dat bij een bestraling 
met 1 mSv, 1 op de 2000 bestraalden mis-
vormingen zal oplopen. Met betrekking tot 
hersenbeschadiging door bestraling blijkt 
(onder andere gebaseerd op gegevens van 
de atoombomexplosies in Japan) dat vooral 
de periode van de 8e tot en met de 15e week 
na de bevruchting gevoelig is. Analyses van 
gegevens over zwakzinnige kinderen leve- 

ren op dat er een drempeldosis van onge-
veer 300 mSv zou zijn. Voor de tweede 
periode (week 16-25) wordt een drempel-
dosis van ongeveer 600 mSv aangenomen. 

4 Therapeutisch versus diagnostisch 
gebruik 

Therapeutisch gebruik van straling vindt 
bijna alleen plaats bij de behandeling van 
kanker. Daarbij worden hoge lokale doses 
gebruikt. Voor de meeste gezonde weefsels 
geldt dat de herstelcapaciteit na een bestra-
ling iets groter is dan die van tumorweefsel. 
Dit is een belangrijke reden waarom bij 
radiotherapie de stralingsdosis meestal in 
fracties wordt toegediend. Het verschil in 
herstel van stralingsschade treedt na iedere 
fractie open kan dus opgeteld worden. Een 
veel voorkomend bestralingsregime is het 
toedienen van een totaaldosis van ongeveer 
60 Gy lage LET-straling over een periode 
van 6 weken bij 5 dagen per week (bijv. 6 x 5 
x 2 Gy). Naast het begrip `gefractioneerde 
bestraling' bestaat de `split-dosis'-bestra-
ling. Bij `split-dosis'-therapie onderbreekt 
men de gefractioneerde bestraling voor een 
rustpauze van enkele weken om het herstel 
van normaal weefsel te optimaliseren. Dit 
is natuurlijk alleen nuttig als er ondertussen 
niet een uitgebreide celproliferatie in het 
tumorweefsel plaatsvindt. Door het richten 
van de stralenbundel op de tumor vanuit 
verschillende richtingen kan er een belang-
rijke reductie van de dosis op het normale 
weefsel plaatsvinden. Toch blijft het in de 
meeste gevallen zo dat de hoogte van de 
tumordosis gedicteerd wordt door de stra-
lingstolerantie van het normale weefsel. 

Ioniserende straling wordt op grote 
schaal voor de diagnostiek gebruikt. Mo-
menteel kunnen bijna alle organen van het 
lichaam met röntgentechnologie worden 
onderzocht. In Nederland worden onge-
veer 8 miljoen röntgenonderzoeken per 
jaar gedaan. Dit komt neer op zo'n 550 
onderzoeken per 1000 inwoners. Een van 
de meest toegepaste methoden in de radio-
diagnostiek is het maken van röntgenfo-
to's. Een borstfoto geeft een dosis van 0,2 
tot 0,4 mSv op de borstholte. De stralings-
dosis bij een darmonderzoek met contrast-
vloeistoffen varieert van 5 tot 30 mSv (op 
de huid) en voor onderzoek op de wervel-
kolom ligt de dosis (op de huid) in de orde 
van 20 tot 80 mSv. In de elders in deze 
aflevering opgenomen bijdragen van Veld-
ers en Van Aken zijn de doses vermeld die 
gebruikt worden in de bij de tandheelkunde 
gangbare röntgendiagnostiek. 

5 Stralingsgevoeligheid van cellen en 
weefsels 

De cellen van de meeste weefsels hebben 
onderling contact en zijn dikwijls afhanke- 
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Tabel 1. Gemiddelde stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking (1986). 

Soort stralingsbelasting mSv/jaar  

1. 	Natuurlijke stralingsbelasting 

Kosmische straling 0.30 12 

Aarde en bouwmaterialen 
a. uitwendige straling 0,35 15 
b. inwendige straling 0,40 16 
c. radon en vervalprodukten 0,90 36 

Totaal aan natuurlijke stralingsbelasting 1,95 79 

2. 	Kunstmatige stralingsbelasting 

Geneeskunde 0.50 20 
Beroepsmatige blootstelling <0,01 

Energievoorziening <0,01 
Gebruiksartikelen <0,01 
Radioactief afval 
Fall-out 0.01 0,4 
Tsjernobyl 0,02 0,8 

Totaal aan kunstmatige stralingsbelasting 0,55 21 

Totaal millisievert per jaar ongeveer 2.50 ( 100) 

(VROM 60816/5-87)" 

Thema: Radiologie in de tandartspraktijk 

lijk van elkaar. Indien weefsel wordt be-
schadigd, zal voor een goed begrip over 
functie-uitval niet alleen celdood moeten 
worden beschouwd, maar ook de reactie 
van het gehele weefsel. Meestal verschijnt 
macroscopisch zichtbare weefselschade pas 
nadat een groot aantal cellen gedood is. 
Dan is er sprake van een drempeldosis voor 
dit verschijnsel. Indien de normale celver-
vangingssnelheid in een weefsel hoog is, zal 
de schade eerder zichtbaar zijn. Zo zal 
stralingsschade aan het darmepitheel snel 
te zien zijn (uren), duurt het iets langer bij 
huid en slijmvlies (dagen) en zal het nog 
langer duren bij long en nier (weken, maan-
den). In zijn algemeenheid is acute schade 
sneller te repareren en kan volledig reversi-
bel zijn, terwijl late schade, ook al treedt er 
verbetering op met de tijd, meestal niet 
volledig te herstellen is. Ook is het meestal 
zo dat bij gefractioneerde bestraling de late 
effecten in ernst meer toenemen met oplo-
pende dosis per fractie, dan de vroege ef-
fecten. 

Sneldelende cellen zijn in het algemeen 
zeer stralingsgevoelig. Dit komt voorname-
lijk omdat er in deze cellen onvoldoende 
tijd is voor efficiënte reparatie van bescha-
digd DNA. Cellen die reeds (gedeeltelijk) 
gedifferentieerd zijn en weinig delingsacti-
viteit vertonen, zijn relatief stralingsresis-
tent. Tot de meest stralingsgevoelige cellen 
behoren de stamcellen van hemopoëtisch 
weefsel en de cryptcellen van de darm. 
Endotheelcellen en fibroblasten nemen 
een tussenpositie in met betrekking tot cel-
lulaire stralingsgevoeligheid, terwijl cellen 
van lever, nier en pancreas relatief stra-
lingsresistent zijn. De minst stralingsgevoe-
lige cellen zijn de gedifferentieerde, ge-
fixeerde postmitotische cellen, Hierbij be-
horen: neuronen, skeletspiercellen, sper-
matiden en erytrocyten. Het traject van de 
lethale dosis (eenmalig, laag LET) strekt 
zich uit van 0,5 Gy - 30 Gy, waarbij been-
mergcellen en zenuwcellen de twee 
uitersten zijn. 

Cellen in weefsel die door straling wor-
den gesteriliseerd, zullen desintegreren 
wanneer zij de prikkel tot deling onder-
gaan. Daardoor ontstaat celdepletie in het 
weefsel. Indien er niet voldoende herstel 
via celproliferatie plaatsvindt, ontstaat ma-
nifeste schade. Dit geldt voor zowel acute 
als late schade. De stralingsreacties van 
huid en slijmvliezen zijn goede voorbeel-
den van acute gevolgen; vooral het slijm-
vlies van de mond-keelholte, de darm, het 
rectum en de blaas zijn stralingsgevoelig. 
De stralingsreacties ontstaan wanneer het 
tekort aan epitheliale cellen gecompen-
seerd moet worden door versnelde prolife-
ratie. Ingeval van uitgebreide denudatie 
(hoge dosis, groot veld) zal blijvende atro-
fie ontstaan, waarbij tevens de beschadi-
ging van onderliggend stroma een rol 
speelt. 

Ook bij late schade is dikwijls sprake van 
sterilisatie van stamcellen, ontstaan van 
celdepletie (later) en stimulus tot celproli-
feratie. Over de aard van deze stimulus is 
weinig bekend, behalve bij bloedvaten. 
Hier spelen verwondings- en ontstekings-
factoren een rol. De proliferatiestimulus 
resulteert in celdeling bij de omliggende 
cellen, voor zover ook deze cellen niet ge-
steriliseerd zijn. Indien dit wel het geval is, 
gaan deze cellen vervroegd ten gronde. Dit 
is vooral bij capillairen het geval. Hier ont-
staat dan een plaatselijk focus van vaat-
destructie. Herstel van zo'n focus vindt 
moeizaam en dikwijls onvolledig plaats. 
Het algemene beeld van late beschadiging 
van weefsels is dikwijls een lichte atrofie 
van het bedekkend epitheel en fibrose van 
het steun- en bindweefsel met een grote 
variëteit aan bloedvatafwijkingen. De vaat-
dichtheid in het bestraalde gebied is dik-
wijls verminderd en de meest in het oog 
springende afwijkingen zijn de uit wijde 
capillaire vaten opgebouwde misvormin-
gen of gezwellen (teleangiectasie). Ook 
zijn er insnoeringen en verdikkingen van de 
arteriolen (`sausages') zichtbaar. 

Het is van belang nog enige opmerkingen te 
maken over het volume-effect bij bestra-
ling. De hoeveelheid schade neemt bij een-
zelfde dosis toe wanneer het bestraalde 
volume groter is. Met betrekking tot de 
huid is er een kritische grootte, waarboven 
het veldgrootte-effect geen rol meer speelt. 
Men neemt aan dat de mogelijkheid tot 
migratie van vitale cellen uit het randge-
bied hierbij bepalend is. Het onderlinge 
verband tussen volume-effect, het soort 

weefsel, de vorm van het stralingsveld, etc. 
is nog grotendeels onbekend. 
De stralingstolerantie van individuele 
weefsels wordt hier niet besproken. Hier-
voor wordt verwezen naar de referenties 
aan het einde van het artikel. t-13 

6 Gemiddelde stralingsbelasting van 
de bevolking 

De stralingsbelasting van onze bevolking 
kan verdeeld worden in twee soorten: 1. 
natuurlijke stralingsbelasting en 2. kunst-
matige stralingsbelasting. 

De kosmische straling draagt voor onge-
veer 15% (0,3 mSv/j.) bij aan de natuurlijke 
stralingsbelasting. Deze straling bestaat 
voornamelijk uit elektronen (13-straling) en 
y-straling en voor een klein gedeelte uit 
neutronen. Een belangrijke natuurlijke 
stralingsbron wordt gevormd door de ra-
dionucliden in de aarde en bouwmateria-
len. De uitwendige blootstelling aan deze 
nucliden veroorzaakt een effectieve dosis 
van ongeveer 0,35 mSv per jaar. Inwendige 
blootstelling via voedselopname en inade-
ming geeft een effectieve dosis van onge-
veer 0,40 mSv per jaar. Radon en verval-
produkten daarvan zenden overwegend a-
straling uit (hoge Q-waarde!). Inademing 
van radon en vervalprodukten veroorzaakt 
een gemiddelde effectieve dosis van 0,90 
mSv per jaar. De natuurlijke straling in ons 
land is een van de laagste ter wereld. De 
effectieve dosis voor de gemiddelde Neder-
lander bedraagt ongeveer 2 mSv per jaar. 
In bepaalde gebieden in India en Brazilië 
bedraagt deze 4 tot 5 mSv per jaar. 
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De kunstmatige stralingsbelasting van on-
geveer 0,5 mSv per jaar komt bijna geheel 
voor rekening van de medische toepassin-
gen. Hiervan is röntgenonderzoek voor on-
geveer 90% verantwoordelijk. Maximaal 
enkele procenten hiervan kunnen worden 
toegeschreven aan de tandheelkunde. Bij 
het nemen van een borstfoto is de stralings-
belasting vergelijkbaar met de jaarlijkse 
dosis die via kosmische straling wordt ont-
vangen. Zoals te zien in tabel I zijn de 
overige bijdragen tot de kunstmatige stra-
lingsbelasting erg klein. 

7 Risicoschatting 

Het begrip `risico' kent vele omschrijvingen 
waaronder het `mogelijke verlies of de mo-
gelijke schade bij het ondernemen of het 
laten plaatsvinden van een proces'. Niet 
alle facetten van risico zijn in maat en getal 
uit te drukken. Een complicatie bij straling 
is dat het optreden van kanker of geneti-
sche effecten dikwijls door een combinatie 
van factoren veroorzaakt wordt. Verder is 
er onvoldoende kennis om tot een nauw-
keurig risicogetal te komen. Toch is het 
nuttig om een schatting van het risico van 
blootstelling aan straling te maken. De aan-
vaardbaarheid van stralingsrisico's kan dan 
enigermate beoordeeld worden in vergelij-
king met andere risico's. 

Drie vormen van gezondheidsschade spe-
len een hoofdrol bij het risico van blootstel-
ling aan straling: kanker, erfelijke afwijkin-
gen (genetische effecten) en aandoeningen 
bij kinderen die tijdens de zwangerschap 
van de moeder bestraald zijn (teratogene 
effecten). De ICRP (International Com-
mission on Radiological Protection), de of-
ficiële internationale groep van deskundi-
gen, licht regeringen in over stralingsrisi-
co's en geeft adviezen over dosislimieten. 
De laatste gegevens van de ICRP staan 
vermeld in een rapport van 1991 (zie litera-
tuur). De extra kans om later in het leven 
aan kanker te overlijden wordt geschat op 1 
op 20.000 per mSv. Het risicogetal is dan 
dus 0,05 per sievert. 

Voor genetische effecten is het inschat-
ten van risico's nog moeilijker. Een bijzon-
der probleem vormen de multifactoriële 
aandoeningen, waartoe vele `alledaagse' 
ziekten behoren. Via een aantal veronder-
stellingen kan men op een risicogetal van 
0,005 per sievert komen voor genetische 
effecten. 

Een algemeen getal voor het teratogene 
stralingsrisico is momenteel niet te geven. 
Wel kan het risicogetal voor de kans op 
jeugdkanker ten gevolge van prenatale 
blootstelling aan straling op 0,03 per Sv 
geschat worden. 

Indien het risicogetal voor extra kanker-
sterfte van 0,05 per Sv wordt geaccepteerd, 
kan men voor de verschillende vormen van  

blootstelling aan ioniserende straling uitre-
kenen wat de kans is dat daar extra sterfge-
vallen aan kanker uit voortkomen. Een 
borstfoto tijdens röntgendiagnostiek ge-
maakt bij een miljoen mensen zal dan 10 à 
20 extra gevallen van kanker veroorzaken. 
In Nederland sterven per jaar ruim 32.000 
mensen aan kanker. Het zal duidelijk zijn 
dat effecten (extra sterfte) van röntgen-
diagnostiek niet direct meetbaar zijn. 

8 Stralingsbescherming en 
dosislimietwaarden 

Bij een verantwoorde politiek die de be-
scherming van de bevolking tegen gevolgen 
van ioniserende straling beoogt, horen 
twee principe-uitgangspunten. Ten eerste 
mogen er geen niet-stochastische effecten 
optreden en ten tweede moet de kans op 
stochastische effecten beperkt blijven tot 
een aanvaardbaar niveau. Om dit te berei- 
ken is er door de ICRP een internationaal 
aanvaard `drietrapssysteem' voor dosisbe-
perking aanbevolen. Dit systeem bestaat 
uit de volgende drie componenten: 1. 
rechtvaardiging van het gebruik van stra-
ling; 2. blootstelling moet zo laag mogelijk 
worden gehouden als redelijkerwijs haal-
baar is (ALARA-principe); 3. vastgestelde 
dosislimietwaarden mogen niet worden 
overschreden. 
Rechtvaardiging. Werkzaamheden met 
stralingsbronnen mogen alleen worden uit- 
gevoerd nadat hiervoor een vergunning van 
de overheid is verkregen. Vergunningen 
behoren pas verleend te worden nadat 
zorgvuldig is nagegaan of de voordelen in 
voldoende mate opwegen tegen de nade-
len. Aan vergunningen zijn voorschriften 
verbonden die een goede stralingshygiëne 
moeten waarborgen. 
A LARA. Het woord `ALARA' is het acro-
niem voor `As Low As Reasonably Achie- 
vable'. Het is een omschrijving van het 
optimaliseringsprincipe. Bij dit principe 
spelen niet alleen overwegingen van stra- 
lingsbescherming een rol, maar ook psy- 
chologische, economische en politieke fac-
toren. Ook voor het ALARA-beginsel 
geldt dat een kwantitatieve benadering dik-
wijls niet mogelijk is. Ervaring en gezond 
verstand spelen dan een belangrijke rol. 
Het ALARA-principe hoort een primaire 
doelstelling te zijn in de stralingsbescher-
mingsfilosofie. 
Dosislimietwaarden. Dosislimieten zijn be-
doeld om een bovengrens te stellen aan de 
mogelijk individuele gezondheidsschade en 
gelden als randvoorwaarden bij de ALA-
RA-benadering. De getalwaarden zijn eni- 
germate arbitrair om redenen die eerder 
uiteengezet zijn. De jaarlimiet mag natuur-
lijk niet worden opgevat als een dosis waar-
beneden geen effecten mogelijk zijn. 

In het kader van de stralingsbescherming 
van patiënten is de drietrapssystematiek  

slecht toepasbaar. Randvoorwaarden met 
betrekking tot dosislimieten ontbreken. 
Voor- en nadelen van een behandeling 
moeten op individuele basis tegen elkaar 
worden afgewogen. 

Sinds 1928 worden er geregeld aanbevelin-
gen gedaan over dosislimieten door de 
ICRP. Deze aanbevelingen worden inter-
nationaal geaccepteerd. Op grond van het 
Euratom-verdrag zijn de lidstaten van de 
Europese Gemeenschap verplicht hun wet-
geving te baseren op de 'EURATOM ba-
sisnormen'. In Nederland is de stralingsbe-
scherming geregeld op basis van de kern-
energiewet, een algemene raamwet. Be-
sluiten betreffende dosisequivalentli-
mieten staan in het `Besluit Stralenbescher-
ming Kernenergiewet' (zie literatuur). En-
kele belangrijke voorschriften hieruit wor-
den hieronder aangehaald. 

Voor personen die beroepshalve werk-
zaamheden verrichten met radioactieve 
stoffen of met een toestel werken, mag het 
ontvangen dosisequivalent de volgende 
waarden niet overschrijden: 
— bij blootstelling van het gehele lichaam: 

50 mSv per jaar; 
— bij blootstelling van de ooglens: 150 

mSv per jaar; 
— bij blootstelling van huid, handen, on-

derarmen, voeten en enkels: 500 mSv 
per jaar; 

— bij bestraling van een gedeelte van het 
lichaam dient, onverminderd het bo-
venvermelde, het effectief dosisequiva-
lent 50 mSv per jaar niet te worden 
overschreden. 

Voor individuele personen niet behorende 
tot de groep van radiologische werkers, zijn 
de maximaal toelaatbare doses in het alge-
meen een factor 10 lager. De 5 mSv per jaar 
is gedurende een beperkt aantal jaren toe-
gestaan. Het gemiddeld effectief dosisequi-
valent gedurende het hele leven mag echter 
de 1 mSv per jaar niet overschrijden. 

Momenteel is een discussie gaande over het 
aanscherpen van de dosislimieten. Uit-
gangspunt is dat activiteiten die de gezond-
heid bedreigen slechts aanvaardbaar zijn 
als de kans dat iemand daardoor overlijdt 
niet groter is dan 1 op 105  (vijfde orde 
risico) over 50 jaar. Dit is dezelfde orde-
grootte als de kans dat men slachtoffer 
wordt van een natuurramp. Werken in de 
constructie- of chemische industrie of ge-
middeld 200 uur/jaar autorijden geeft meer 
kans op een dodelijke afloop. Behalve de 
ICRP en EURATOM kunnen ook UNS-
CEAR (United Nations Scientific Commit-
tee on the Effect of Atomic Radiation, 
Wenen) en IAEA (International Atomic 
Energy Agency, Wenen) genoemd worden 
als internationale instanties die zich met 
wetenschappelijke en praktische aspecten 
van de stralingshygiëne bezighouden. De 
Nederlandse regering wordt op stralingshy- 
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giënisch gebied geadviseerd door onder an- Summary 
dere de Nederlandse Gezondheidsraad. 

RADIATION EFFECTS ON TISSUES 

9 Slotopmerking 

Ioniserende straling wordt in de klinische 
praktijk op ruime schaal toegepast. Dit 
komt omdat de voordelen zeer duidelijk 
tegen de nadelen opwegen. Bij het diagnos-
tisch gebruik van deze stralingssoort is de 
verhoogde kans op kanker het belangrijk-
ste nadeel. In de toekomst kunnen dosis en 
bestralingsvolume waarschijnlijk nog ver-
der worden teruggebracht. 

Het medisch gebruik van straling kan 
echter slechts voor een zeer gering (waar-
schijnlijk minder dan 1%) gedeelte verant-
woordelijk gesteld worden voor de kanker-
gevallen bij de Nederlandse bevolking. De 
te behalen winst zal dus relatief klein zijn. 
Toch hebben regering en uitvoerende in-
stanties de taak om de stralingsbelasting bij 
medisch handelen zo laag mogelijk te laten 
zijn. 

Key words: Radiology - Radiation risk - Radiation damage 

Radiation effects are divided into four groups: a. acute somatic, b. late somatic, c. genetic and d. 
teratogenic effects. Rapidly proliferating non-differentiated cells are the most radiosensitive. Well 
known representatives of this class of cells are the stem cells of the hematopoietic tissues and the cells 
of the intestinal crypts. The differentiated fixed postmitotic cells are the most radioresistant. This class 
includes the long-lived neurons, skeletal muscle cells and erythrocytes. 

Carcinogenesis is the most important late effect of ionizing radiation. For low dose rate radiation 
cancer risk after 1 mSv is estimated to be about 5 extra death cases per 100.000. 
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