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In de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten of in de geplande onderneming Shine in de 
provincie Groningen worden radioactieve stoffen gemaakt die ziekenhuizen gebruiken voor 
onderzoek en behandeling. Hoe zit dat in elkaar?

Alles om ons heen en in ons is opgebouwd uit atomen. Er zijn ruim honderd soorten atomen, 
die elk een eigen naam hebben gekregen zoals waterstof, zuurstof, goud of uranium. Ook ons 
lichaam is opgebouwd uit atomen. 
Een atoom bestaat uit onderdelen: een kern met daaromheen een aantal elektronen. De kern 
zelf bestaat uit protonen en neutronen. Gewoonlijk bevat een atoom evenveel protonen als 
elektronen. Het aantal protonen in de kern bepaalt tot welk element het atoom behoort. Zo 
bevat het element zuurstof 8 en het element uranium 92 protonen. Ook bestaan er 
bijvoorbeeld verschillende soorten uranium. Die vormen als het ware een familie en hebben 
de naam isotopen. De isotopen van een element hebben altijd eenzelfde aantal protonen maar 
een verschillend aantal neutronen in de kern. 
Om die kern gaat het bij de producten die de HFR of Shine maken. Een instabiele kern kan 
namelijk ‘vervallen’ en daarbij komt straling vrij, die we ook wel radioactiviteit noemen. De 
samenstelling van de kern verandert daardoor. Dit heet ook wel het verval van een atoomkern.
De nucleaire geneeskunde maakt hiervan gebruik bij de diagnose en de behandeling van 
ziekten. Bij nucleaire geneeskundige behandelingen worden radioactieve stoffen ingespoten 
of ingenomen in het lichaam van de patiënt. Die bewegen dan via het bloed naar bepaalde 
organen die inwendig bestraald worden. 
De meest gebruikte medische isotoop is technetium. Wereldwijd maakt deze isotoop voor 
80% deel uit van alle behandelingen. Technetium is het vervalproduct van molybdeen. De 
halfwaardetijd van molybdeen is 66 uur en die van technetium 6 uur. Halfwaardetijd wil 
zeggen dat binnen deze tijdsaanduiding de helft van het materiaal vervalt. Dat betekent dat na 
2 tot 3 dagen de helft van het molybdeen vervalt en bij technetium gebeurt dat na 6 uur.1 
Technetium is een stof die chemisch ongeveer hetzelfde werkt als calcium, maar radioactief 
is. Het zendt gammastraling uit. Gammastraling heeft een groot doordringend vermogen, 
zodat het menselijk lichaam ‘doorzichtig’ is voor deze straling. Gelukkig is het ioniserend 
vermogen laag, daardoor brengt de straling betrekkelijk weinig schade toe aan het lichaam. 
Als dit radioactieve technetium aan de patiënt wordt toegediend, wordt het snel in de tumoren 
opgenomen. Daar komt dus veel van het technetium terecht. Met een speciale camera kan die 
opeenhoping van technetium zichtbaar worden gemaakt. Zo wordt een tumor getraceerd. Als 
men weet waar de tumor zich bevindt, is een behandelplan de volgende stap. Dat kan 
bijvoorbeeld een operatie of chemotherapie zijn, maar ook interne of externe bestraling. 
Bij de bestraling van kankerpatiënten wordt de straling gebruikt om kankercellen te doden. 
Hier wordt de dodelijke werking van straling gebruikt om heel gericht ‘foute’ cellen uit te 
schakelen.2

Op de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen staat een overzicht van de 
toepassingen van de nucleaire geneeskunde.3



1 https://www.laka.org/docu/boeken/pdf/1-01-2-12-35.pdf#page=2
2 https://www.natuurkunde.nl/artikelen/745/nucleaire-geneeskunde 
3 https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Nucleaire_Geneeskunde_en_Moleculaire_Beeldvorming_NGMB/
Paginas/default.aspx 
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