
Opening nieuw laboratorium van de 
Gezondheids-Beschermings-Afdeling 
van het RCN 
Op IJ maart jl. heeft de staatssecretaris van sociale :;.aken en volk.\gezondheid, dr. R. 1. H. Kmisinga, het 
nieuwe GBA -laboratorium van het RCN officieel geopend. De toespraken die Ier gelegenheid hiervan werden 
gehouden dmkken wij in dit nummer \'all OIIS blad imegraal af. 

Toespraak van dr. E. L. Kramer, voorzitter van het RCN-bestuur 

Excellentie, Dames en H eren, 
Gaarne heet ik u allen namens Bestuur en Directie 
hartelijk welkom, in het bijzonder u, Excellent ie, 
en de heren die u vergezellen. Wij stellen het bij
zonder op prij dat u, dr. K ruisinga, onze nieuwe 
aanwinst, het Laborator ium van de Gczondheids
Beschermings-Afdel ing, straks officieel in gebruik 
wilt stellen. 
Het feit, dat kernenergie het eerst werd toegepast 
als het meest schrikwekkende oorlogswapen waar
over de mensheid ooit de besch ikking heeft gehad. 
is er wellicht oorzaak van dat ook de toepassing 
van de kernenergie voor volstrekte vredesdoelein
den en het wetenschappelij k werk dat daarop ge
richt is met bijzonder grote zorg worden omringd. 
Dit komt reeds naar voren in de vestigingsplaats 
d ie voor het Reactor Centrum destijds gekozen 
werd. Eén van de destijds gestelde eisen was een 
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geringe bevolk ingsd ichtheid en deze eis is nog 
steeds van kracht. Een aan zee gelegen plaats heeft 
dan het voordcel dat althans aan de zeezijde iedere 
bevolking ontbreekt en hier in Petten, dat ook aan 
de landzijde de bevolkingsdichtheid ger ing is. 
Het feit, dat deze zorgvuldigheid in acht moest 
worden genomen bij het k iezen van de vestigings
plaats wil niet zeggen dat het hier gevaarlijk is. 
Dat zou het wél zijn wanneer men niet met grote 
voorzichtigheid zou omgaan met de hier aanwezige 
reactoren en radioactieve materialen. 
Van de noodzaak daartoe is een ieder die hier 
werkt overtuigd, doch het is met name onze Ge
zondheids-Beschermings-Afdcling, de GBA, die 
toezicht houdt op de vei ligheid en de veiligheids
maatregelen verzorgt. Daarnaast zijn aan de afde-
1 i ng enkele onderzoekstaken opgedragen. 
Prof. Goedkoop zal u, Excellentie, zo dadelijk het 

Verwelkoming van 
dr. R. 1. H. Kruisinga (links) 
door dr. E. L. Kramer (midden) en 
prof. dr. 1. A Goedkoop (rechts). 
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één en ander vertellen over het nieuwe laborato
rium dat voor de G BA gebouwd is en de diensten 
die het voor onze organisatie bewijst. 
Het hoofd van deze afdeli ng, dr. Y. v. d. Fecr, zal 
u bij de rondle iding gaa rne alles laten zien en toe
lichten. 
Ik zou mijn welkomstwoord willen beëindigen door 

u te verzekeren dat het R eactor Cen trum gaarne de 
facili teiten die wij allereerst voor de gczondheids
bcscherming van ons eigen personeel hebben in
gericht, ook voor andere doeleinden ter besch ik
king wil stellen. I ndien u na dit bezoek daartoe 
mogelijkheden ziet, dan zouden wij het waarderen 
indien u on daarop zoudt willen wijzen. 

Toespraak van prof. dr. J. A. Goedkoop, wetenschappelijk directeur van het RCN 

Hetgeen de voorzitter zojuist gezegd heeft over de 
voorzichtigheid, die de nuclea ire onderzoekinstel
lingen kenmerkt, wordt t reffend geïllustreerd door 
het feit dat de Gezond heids-Beschermings-Afdeling 
het eerste onderdeel van het RCN was da t zich op 
het terrein in Petten vestigde. Dat was begin 1958 
in een houten keet, die u op de oude foto (fig. I) 
in het toen nog vrijwel ongebaande duinterrein ziet 
liggen, met in de verte slechts de bouwketen van 
de Hoge Flux Reactor. 
r n deze keet werden metingen gedaan aan de radio
activiteit van de omgeving, om later, als het RC 
zelf met radioactiviteit zou gaan werken, over 'nul '
waardcn te kunnen beschikken. Een erg goed tijd
stip was het daarvoor toen niet, want men deed nog 
naar hartelust kernbomproeven in de atmosfeer, 
zodat de kunstmatige radioactiviteit erg hoog was. 
Sindsdien is de GBA regelmatig lucht, neerslag, 
gras en melk op radioactiviteit bl ij ven onderzoeken, 
overigens zonder daari n ooit een spoor aan te t ref
fen van de werkzaamheden van het RCN. 
Inm iddels werden ook de a ndere taken aangevat 
die in de geprojecteerde tabel (fig. 2) kort zijn aan
geduid. l n de linker kolom staa n de routinetaken, 
rechts enkele soorten werk, meestal uit deze rou
tinetaken voortgekomen, die ook bui ten ons bedrij f 
van belang zijn. U kunt vcrder opmerken dat het 
werk niet alleen betrekking heeft op st ralingsge
vaar, iets dat wij in belangrijke mate danken aan 

Figuur 1. 

het eerste hoofd van deze afdeling. dr. Ph. J . Win
demullcr, d ie altijd de 'heal th physics' heeft gezien 
als een onderdeel van een in tegrale ' heal th protec
tion' . Het spij t ons dat hij deze voor zijn afdeling 
zo belangri jke dag niet meer heeft mogen mee
maken. 
In de linker kolom van de tabel staat uiteraard 
voorop de beschermi ng van het personeel in Petten 
(van RC en van de vestigingen van E uratom en 
Philips-Duphar) tegen verschillende gevaren, in de 
eerste plaa ts het stral ingsgevaar. H iertoe worden 
metingen verricht overal waar st raling kan worden 
verwacht, en worden de door de medewerkers ont
vangen stralingsdoses nauwlettend geregistreerd, 
o.a. aan de hand van de filmplaatjes, d ie ieder 
draabrt die kans loopt aan straling te worden bloot
gesteld . Zoals in de rechter kolom van de tabel is 
aa ngeduid wordt van de RC -filmplaatje dienst 
ook bui ten Pctten gebruik gemaakt, namelijk door 
die ederlandse instellingen waar ook met neu
tronen wordt gewerkt. 
Een moeilijker meetbaar gevaar is dat van inwen
dige besmetting met radioact ieve stoffen. De ver
spreiding daarvan wordt zoveel mogel ijk tegen
gegaan door zorgvuldig werken, door doelmatige 
filtersystemen en door het handhaven van conta
minatie-barr ières. De GBA houdt toezicht op de 
effectiviteit van deze maatregelen en controleert 
voo1ts de aan dit risico blootgestelde per oneels-

Figuur 2. 
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leden op in het lichaam aanwezige radioactiviteit 
door middel van de TL T, dat is de totale lichaams
teller ofwel 'whole-body-countcr' of ook wel an
thropogam mametcr en door bio-assay, waaronder 
vcrstaan wordt het vast tellen van de tota le in het 
lichaam aanwezige hocveelheid van een bepaalde 
stof aan de hand van de uitscheiding daarvan. Voor 
beide methoden bestaat, zoals wederom de rechter 
kolom aangeeft. ook belangstelling buiten het RC ; 
zo wordt voor klini eh onderzoek de whoie-body
counter wel gebruik t om de totale hocveelheid ka
lium (dat van nature radioactief is) in het lichaam 
van een patiënt te bepalen. 
Ten lottc is er de bescherming van het personeel 
tegen andere risico's, we zeggen wel eens 'conven
tionele ri ico's' , waartoe wij als zel fstandig onder
deel van de afdeling een Bedrij fs Geneeskundige 
Dienst hebben, en verder een vei ligheidsdienst, bei
de diensten zoals die ook in vele andere bedrijven 
bestaan. 
Vcrvolgens is links in de tabel de bescherming van 
de omgeving tegen radioactieve besmetting opge
voerd. [n aansluiting op hetgeen ik daarover reeds 
eerder heb gezegd. wil ik hier nog wijzen op het in 
de rechter kolom gereleveerde marien-biologi eh 
onderzoek, dat is begonnen in verband met de lo
zing in de oordzee van kleine hoeveelheden radio
activiteit met afvalwater. Op dit onderzoek kom ik 
aa nstonds in ander verband nog terug. 
De laatste taak van de GBA die in de linker kolom 
genoemd wordt had misschien juist voorop moeten 
taan: ze houdt in het vcrmijden van gevaarlijke 

situatie door een voorafgaande veilighcidscvaJuatie 
van hetgeen men van plan is te doen of te gaan 
bouwen . De GBA dient hierbij directie en afde
lingshoofden van advies. Voor wat betreft het be
drijf van de reactoren in Petten is er een speciaa l 
adviescollege, ingesteld door de directies van R CN 
en Euratom. de Reactor Vciligheids Com missie, 
waarvan het secretariaat verzorgd wordt door de 
GBA. 
Ten slotte staat recht in de tabel nog een activiteit, 
die bij de GBA is ondergebracht, doch die wein ig 
vcrband houdt met de dienstverlenende taken van 
dt:.G~ afdeling. H et betreft hier het gebruik van 
neutronen, zoals wij die in Petten ook voor andere 
typen van wetenschappelijk onderzoek gebruiken, 
voor radiobiologisch onderzoek. Deze neutronen 
zijn afkomstig uit onze Lage Flux Reactor (LFR) 
(fig. 3). Op de wagen, die kan worden uitgereden 
over de rails Links onder op de foto bevindt zich een 
inrichting om biologisch matcriaal bloot te stellen 
aan een zeer nauwkeurig gedefinieerd veld van 
splijtingsneutronen, een in Europa unieke bcstra
lingsfaciliteit, waarvan ook andere Nederlandse 
laboratoria gebruik maken. 
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Alvorens van het werk van de GBA af te stappen 
wil ik nog twee voorbeelden laten zien van de toe
passingsmogelijkheden, die dit ook buiten het nu
cleaire gebied kan hebben (fig. 4). Met het eerste 
daarvan kom ik nog even terug op het reeds ge
noemde marien-biologisch laboratoriumonderzoek 
dal o.a. de opname betreft van radioactief zink 
door orga nismen die hier voor de kust in zee leven. 
In vcrband daarmee was het noodzakelijk ook iets 
te weten over het gehaJte niet-radioactief zink van 
deze organismen. D e grafiek, die het resultaat is 
van analyses gedurende een aantaJ jaren, toont hoe 
sterk de seizoensvariatie is in het zinkgehaJte van 
een bruinwicrsoort, die wij op de strekdammen bij 
Callant oog vinden. Gezien de belangstelling, die 
juist de laatste weken over zi nklozingen in de 
Noordzee is ontstaan, is het van belang over dit 
soort fundamentele gegevens te beschikken. 
Een tweede voorbeeld (fig. 5) is ontleend aan een 
thans nagenoeg afgesloten onderzoek dat de GBA, 
samen met onze afdeling Chemie, heeft uitgevoerd 
in het kader van het Duits-Belgisch-Nederlandse 
snelle-kweekreactorproject Dit diende om infor
matie te vcrkrijgen over het gedrag van de radio
actieve acrosolen, zoaJs die binnen de veiligheids
omhulling van een sneUe reactor kunnen ontstaan 
bij een ernstige bedrijfsstoring. Links ziet u een 
elektronenmicrofoto van een door ons voor dit doel 
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onderzocht aerosol, verkregen door een kleine hoe
veelheid goud te doen verdampen. Rechts ziet u 
luchtstof, verzameld in een Zwitsers industrie
gebied. De sterke gelijkenis tussen deze beelden 
doet vermoeden dat veel van het werk dat wij ge
daan hebben in verband met de veiligheid van 
snelle reactoren, ook informatie oplevert die van 
belang is voor de studie van industriële luchtver
ontreiniging. 
Beide voorbeelden zijn ontleend aan een ra pport 
over de bijdragen, die het RCN tot het milieu
onderzoek kan geven, dat is opgesteld door een 
interne werkgroep en dat wij binnenkort zulle n 
gaan bespreken met andere ederlandse instellin
gen, die zic h met deze problematiek bezighouden. 
Deze mogelijke bijdragen liggen niet alleen op de 
gebieden van het marien-biologisch en aerosolon
dcrzo::k, waaraan mijn voorbeelden ontleend wa
ren, doch omvatten ook de toepassing van nucleaire 
technieken, met name de activeringsanalyse, waar
van in ederland reeds veel gebruik gemaakt wordt 
voor de bepaling van sporenelementen. 
Het zal u duidelijk zijn dat de mectkect, waarvan 
ik u bij het begin van mijn voordracht een foto 
toonde, niet lang ruimte heeft kunnen bicden aan 
deze veelzijdige activiteiten van de GBA. De nu 
geprojecteerde plattegrond van ons terrein (fig. 6) 

Figuur 6 . 
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toont hoc uiteindelijk de afdeling verspreid raakte 
over vele gebouwen. T er o riëntatie diene dat wij 
ons op het ogenblik in het gebouw 32 links boven 
bevinden. 
Nu ligt die geografische spreiding deels in de aard 
der zaak. De GBA vcrvult namelij k een deel van 
zijn werk vanuit zogenaamde peri fere posten (aan
geduid door stippen) in die gebouwen waar veel 
met radioactiviteit gewerk t wordt (deze zijn grijs 
aangegeven) . Er is natuurlijk zo'n post bij de 
Hoge Flux Reactor (H FR), waarvan u de koepel 
ziet temidden van de groep gebouwen I 0 l tjm J 62 
die deel uitmaken van de Euratom-vestig ing verder 
naa r rechts. Dan zijn er twee in het complex 04 
t/m I 0 onderaan , waar chemisch en materiaalkun
dig onderzoek wordt gedaan aan objecten, die in 
de HFR bestraald worden, en nog één in het ge
bouw 20 1, waar Philips-Duphar radiopharmaca 
produceert. T en slotte is er bovenaa n, d icht bij zee, 
nog een vij fde peri fere post in het gebouw 28, 
waarin onze twee kleine reactoren staan, en d ie ook 
de installaties 21 t/m 26 bestrijkt, waarin radio
actief afval wordt verwerkt, zowel dat uit ons eigen 
laboratorium a ls uit de rest van ederl ancl. · 
Maar ook a fgezien van deze perifere posten ziet u 
dat de afdeling nogal versnipperd was: behalve de 
mectkcet, nummer 54, inmiddels proefd ierenkeet 
geworden, en het zogenaamde sem i-perma nente 
gebouw (nummer 03), waren nog ettelijke keten e n 
ruimten in andere gebouwen in gebruik (donker
getint gedeelte). 
De huidige plattegrond (fig. 7) toont een heel ander 
beeld : de vijf perifere posten zijn er nog, maa r 
overigens is de hele afdeling met alle apparatuur en 
levende have ondergebracht in het nieuwe gebouw, 
donkergetint aangegeven en van het nummer 15 
voorzien. 
Nu dit nieuwe gebouw gereed is (fig. 8) wil ik graag 
namens bestuur en directie diegenen bedanken, die 
aan de bouw ervan hebben meegeholpen. In de 
eerste plaats is dit onze bouwkundig adviseur, het 

Figuur 7. 
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FiguurB. 

Figuur9. 

Ingenieurs- en Architectenbureau v / h J. van Has
selt en de Koning, die wederom een gebouw voor 
ons heeft ontworpen waarmee wij bijzonder geluk
kig zijn. De uitvoering van de bouw was toever
trouwd aan een nieuweling op ons terrein, de Firma 
Gebr. Tuin, die het werk keurig en binnen het 
overeengekomen tijdschema heeft uitgevoerd. Voor 
de technische installatie (fig. 9) adviseerde ons we
derom het Raadgevend Ingenieursbureau Smits 
van Burgst; voor het geval u mocht geloven dat er 
in een dergelijk gebouw niet veel technische in
stallaties zijn zou ik u willen aanraden een blik te 
werpen in de kelder van de laagbouw. De tech-
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Figuur 10. 

nische installaties werden uitgevoerd door de firma 
van Heemstede Obelt-Mijnsscn NV. De elektro
technische installatie werd ontworpen door onze 
eigen Technische Dienst en uitgevoerd door het 
Technisch Bureau Bouma. 
Aanstonds, dames en heren, zullen wij ons te voet 
op weg begeven naar het nieuwe gebouw (fig. I 0). 
De toegang daartoe zult u versperd vinden door 
enige hindernissen, die met de aard van de GBA 
verband houden, en die wij u, dr. Kruisinga, zullen 
verzoeken om op te heffen. Alvorens u daartoe 
overgaat wil ik u graag in de gelegenheid stellen de 
aanwezigen hier toe te spreken. 
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Toespraak van dr. R. J. H. Kruisinga, staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid 

Aan uw uitnodiging deze opening te verrichten heb 
ik graag gevolg gegeven. 
Niet enkel omdat uw Gezondheids-Beschermings
Afdeling nu goed is ingericht. Ook omdat wc in ons 
land in de komende jaren bij de stijgende energie
behoefte een toenemend aantal kernreactoren mo
gen verwachten. Uw Gezondheids-Beschermings
Afdeling zal daarom een voorbeeldfunctie kunnen 
vervullen. 
De kernindustrie werd vooral in de begintijd van 
haar ontwikkel ing gezien als een industrie met bij
zondere risico's. 
Daarom is bij de oprichting van het Reactor Cen
trum Nederland (RCN) en de inbedri jfstelling van 
de Hoge Flux R eactor van het begin af aan veel 
aandacht geschonken aan de manier waarop ge
waakt moest worden over de gezondheid van de 
omgeving van het reactorcentrum en van het per
soneel. Dit gebeurde niet alleen binnen het RC 
maar ook van de zijde van de overheid. 

De openingsceremonie (met radioactieve bron en loden pot) . 
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Het lag voor de hand een parallel te trekken met 
andere 'gevaa rlijke' industneën. 
E n dat betekent dan dat het doel is een van de di
rectie onafhankelijke bedrijfsgeneeskundige d ienst. 
Immers, de aandacht moest vooral gericht zijn op 
het aspect van de stralingsbescherming. 
Zo kwam bij het R eactor Centrum ederland de 
Gezondheids-Beschermings-Afdeli ng tot stand. 
Daaraan is een team van deskundigen verbonden. 
Dat betekent dat nu een fysicus, een bioloog, che
mici en een speciaal voor de stra lingsbescherming 
opgeleide arts hieraan moeten zijn verbonden en 
ook zijn verbonden. 
In de afdeling is nu over een breed terrein de nood
zakelijke deskundigheid aanwezig. 
Hiermee is voldaan aan de eis van de overheid, 
dat de veil igheid van milieu en van het personeel 
gewaarborgd moet zijn. Dat ze gewaarborgd wordt 
door de aanwezigheid van een voldoend aantal des
kundigen van verschillende disciplines. 
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Deze deskundigen kunnen zeker op dit gebied 
slechts deskundig blijven wanneer ze naast het bij
houden van hun kennis, deze kennis kunnen ver
diepen en de ontwikkelingen op hun vakgebied 
kunnen volgen. 
Ook dat leidde ertoe dat de Gezondheids-Bescher
mings-Afdeling haar taak intensiveerde. 
E nerzijds oefent ze dagelijks toezicht uit om de 
gezondheidstoestand van de werknemer bij het 
RCN optimaal te houden. 
Daarbij wordt grote aandacht geschonken aan de 
risico's die het werken bij een kernreactorinstallatie 
of met radioactieve stoffen onvermijdeli jk met zich 
brengt. 
Anderzijds voerde de afdeling op verscheidene ge
bieden een eigen onderzoekprogramma uit. 
Op de deta ils van deze onderzoekprogramma's zal 
ik vandaag niet ingaan. 
De bouw van een eigen huisvesting was ook daar
om nodig, omdat de onderzoekingen in verschillen
de afdelingen en gebouwen plaatsvonden. 
De taak van de gezondheidsbeschermingsdienst 
heeft altijd méér o mvat dan de zorg voor de be
scherming van het eigen personeel. Dit laatste is 
echter stellig de primaire taak. Daarom wil ik eerst 
hier wat nader op ingaan. 

BIJZONDER E RISICO'S 
[n het begin is gesproken over bijzondere risico's 
in de kernindustrie. Hierbij behoeft niet a lleen te 
worden gedacht aan kernenergiecentrales, onder
zoekreactoren of andere grote installaties zoa ls op
werkingsfabrieken van bestraa lde splijtstof of ver
rijkings installat ies. 
De r is ico's gelden ook voor allerlei toepass ingen 
als: het gebruik van gesloten radioactieve bronnen 
in diktemeters of niveaumeters, 
het gebruik van radioactieve stoffen als tracers of 
gemerkte verbindingen, 
alsmede het gebruik van radioactieve bronnen en 
röntgentoestellen voor niet-destructief onderzoek 
van materialen. 
De vraag is wel eens gesteld of de ris ico's inder
daad bijzonder zijn. Ten dele kan deze vraag direct 
bevestigend beantwoord worden. Ze zijn bijzonder 
omdat ze zich onderscheiden van de normale be
roepsrisico's. 
Nu brengt elk beroep voor de beoefenaar ervan een 
bepaald risico met zich voor lichamelijke schade. 
Het risico is natuurlijk voor elk beroep anders. Het 
behoeft geen betoog dat de kans op lichamelijk 
letsel voor iemand m~t een administratieve functie 
aanmerkelijk geringer is dan voor iemand die b.v. 
dageHjks in de mijnen werkt. Van deze conventio
nele risico's moeten we echter hier het stralings
risico onderscheiden: nameJjjk de kans op lichame-
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lijke schade door het blootstellen aan ioniserende 
straling. 
Het is juist dit aspect waaraan over de gehele 
wereld zoveel aandacht is besteed en terecht nog 
wordt besteed. Hierbij moet direct worden opge
merkt dat het niet alleen gaat om direct optredende 
lichamelijke schade. 
De schadelijke werking van ioniserende straling kan 
zich pas openbaren vele jaren nadat men eraan 
blootgesteld was. 
Bovendien moet rekening worden gehouden met 
effecten die zich in de volgende generaties kunnen 
manifesteren: het geneti!.ch effect van ioniserende 
straling. 
Voor dit laatste is niet de ontvangen stralingsdosis 
van het individu van belang zoals voor de somati
sche schade, maar de door de gehele bevolk ing 
ontvangen dosis. 
Dat is dus een bijzonder ris ico. 
Vervolgens rijst de vraag hoe dit risico zich in 
grootte laat vcrgelijken met andere risico's. 
Ter beantwoording van die vraag moeten we terug
kcren naar het beroepsrisico. D it is immers het 

Dr. Kruisinga tijdens zijn bezichtiging van de werkruimten. 
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primaire werkterrein van de Gezondheids-Ec chcr
ming -Afdeling. 
Om iet te kunnen zeggen over beroepsri ico's mo
gen we on natuurlijk niet beperken tot het RC . 
De stati ticu zou bijvoorbeeld terecht stellen dat 
het dan geen representatieve steekproef i . 
Daarom in algemene zin het volgende. 
De risico' blijken ook nu weer bijzonder, zij het in 
een geheel andere betekenis, namelijk bijzonder in 
de zin van betrekkelijk beperkt ten opzichte van tal 
van bekende beroep risico's en geringer dan men 
oorspronkelijk wel had veronderstelt. 
Stralingsgcvallcn komen gelukkig zelden voor. 
Zó zelden, dat 7elfs op internationale ymposia nog 
álle specifieke gevallen besproken kunnen worden. 
Dat is een gelukkige situatie die wc moeten trach
ten te handhaven. De zorgvuldigheid ten deze kan 
niet groot genoeg zijn. 
De reden van het geringe aantal ongevallen i dui
del ijk mede gelegen in het feit dat er zoveel aan
dacht is ge chonken en wordt geschonken aan het 
voorkómcn van ongevallen. 

u dus in algemene 7in uit de literatuurgegeven 
te hebben gccon tateerd dat het bijzondere be
roep risico betrekkelijk beperkt is gebleken wi l ik 
weer het RC en de Gezondheids-Be chcrming -
Afdeli ng in beschouwing nemen. 

Wc moeten dan bekennen dat de stat1 t1cus mis-
ch ien wel gelijk zou hebben met zijn bewering dat 

de steekproef niet representatief zou zijn. V astge
steld kan namelijk worden dat het beroep risico bij 
het RC beperkter is dan het gemiddelde door de 
grote voorzorgen. Door de zeer zorgvuldige gc
zondheidsbe cherming in uw bedrijf. 

BESCHERMt G VA H ET MILIEU 
Zoal ik al opmerkte is de taak van de dienst ge
zondheid bescherming niet beperkt tot de zorg voor 
het eigen per. on cel. 
Behalve op de interne veiligheid wil ik vandaag 
ook nog ingaan op de externe veiligheid. Meer in 
het bijzonder: de bc cherming van het milieu. 
De Gezondheid -Bescherm ing -Afdeling heeft naast 
haar primaire taak voor de bescherming van de 
gezondheid van het eigen personeel - in waarde 
vcrgelijkbaar met een bedrijfsgeneeskundige dienst 
in andere bedrijven - vanaf het begin nog een an
dere functie van meer algemene aard gehad. 
Die functie ligt op het gebied van de bc chcrm ing 
van het milieu tegen radioactieve verontreiniging, 
uiteraard in de omgevirg van het R eactor Centrum 

ederland. 
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og vóór de Hoge Flux Reactor in gebruik wa 
genomen, zijn zeer terecht in de omgeving van het 
centrum al metingen vcrricht naar de radioactivi
teit. 
H ierbij was ook de zee langs de kust van 1 oord
Hoiland tot aan de Waddenzee betrokken. 
De aandacht van de dienst is terecht van het begin 
af niet alleen naar binnen gericht geweest. Zij is 
evenzeer naar bui ten gericht. In het kader van 
laatstgenoemde taak houdt de dienst steeds een 
waakzaam oog op de radioactieve besmetting van 
de bodem en de gevaren in de omgeving van 
Petten. 
Maar eveneens op het gehalte aan radioactiviteit 
van het zeewater en de zeedieren in de omgeving 
van het punt. waar het afvalwater in de oordzee 
komt. Dat i een heel belangrijke volstrekt essen
tiële ter bewaking van een gezond leefmilieu. 
In een nog een derde opzicht heeft de dienst een 
rol gespeeld die meer omvatte dan de bescherming 
van het centrum in engere zin. 
Ik do;: I hier op het feit, dat het Reactor Centrum 

ederland fungeert al ophaaldienst voor radio
actieve afvalstoffen. 
Uit hc.t gehele land worden deze afvalstoffen ver
zameld en behandeld. 
Dat wil zeggen, zij worden geconcentreerd en ge
comprimeerd. D aarna worden ze opgeslagen. Met 
het op vei lige wijze vcrrichten van deze werkzaam
heden vervu lt de dien t gezondhcidsbeschcrming 
een belangrijke taak. 

KER E ERGIE KA OP DIE MA I ER EE 
C HO E I D USTRI E ZIJ 

Mit met ál deze voorzorgen en garantie omringd 
kan de kernindustrie een relatief chone indu trie 
zijn. 
Dit is uitermate belangrijk al wc bijvoorbeeld den
ken aan de vele energiecentrales voor de opwek
king van elektriciteit die nog zullen worden ge
sticht. 
Hierbij zal in het binnenland waarschijn lijk de ther
mische verontreiniging het belangrijkste vraag tuk 
zijn. 
De rol die de Gezondheids-Bcschermings-Afdeling 
speelt bij de bewaking van de interne veiligheid, de 
bescherming van de gezondheid en de zorg voor 
het milieu is hierbij van het groot te belang. 
Een dergelijke afdeling al u hier nu hebt gecreëerd 
zal naar mijn mening een vereiste zijn wil men de 
gezondheid van de mens in zijn milieu ook vanuit 
deze industrieën met voldoende waarborgen kun
nen blijven omkleden. 
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