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Publiekssamenvatting 

Inventarisatie radonblootstelling specifieke beroepsgroepen 
 
In bijna alle gebouwen in Nederland zit radon in de lucht. Vergeleken 
met de meeste andere landen is de concentratie radon in Nederland 
laag, ook op werkplekken. Bij sommige beroepen kunnen werknemers 
op de werkplek blootstaan aan een concentratie radon die hoger is dan 
op de meeste werkplekken. Dat kan hoger zijn dan het ‘referentieniveau’ 
voor radon, al is de kans klein.  
 
Het RIVM heeft onderzocht in welke beroepsgroepen in Nederland 
werknemers mogelijk blootstaan aan hogere concentraties radon; vooral 
daar waar de concentratie hoger kan zijn dan het referentieniveau. De 
kans hierop is in het algemeen klein, maar blijkt hoger op werkplekken 
onder de grond, en op werkplekken waar met grondwater wordt 
gewerkt. Hier werken bijvoorbeeld archeologen en aardwetenschappers, 
medewerkers van drinkwaterzuiveringsinstallaties en van viskwekerijen.  
 
Andere werknemers die mogelijk blootstaan aan hogere concentraties 
radon zijn mensen die werken in een glastuinbouwkas waar het gewas 
met CO2 wordt bemest. Voor mensen die werken met bouwmaterialen 
waaruit radon vrijkomt, zoals gips, beton en marmer, lijkt het 
onwaarschijnlijk dat zij blootstaan aan radonconcentraties hoger dan het 
referentieniveau.  
 
Verschillende factoren bepalen het risico voor de gezondheid van een 
werknemer die aan een hogere concentratie radon blootstaat. Naast de 
radonconcentratie hangt het ervan af hoe lang een werknemer op zo'n 
werkplek is en of de ruimte wordt geventileerd. Dit noemen we de 
blootstelling. De precieze blootstelling van werknemers in deze 
beroepsgroepen is nog niet bekend. Het RIVM doet hier verder 
onderzoek naar. 
 
Radon is een radioactief edelgas dat van nature ontstaat in de bodem en 
in bouwmaterialen die daarvan zijn gemaakt. Van daaruit kan het 
vrijkomen in afgesloten ruimten. Radon verandert uit zichzelf in andere 
radioactieve stoffen. Deze stoffen kunnen gaan vastzitten aan 
stofdeeltjes in de lucht. Als mensen deze stofdeeltjes inademen, blijven 
ze achter in de longen. Dit vergroot de kans om longkanker te krijgen. 
 
Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  
 
Kernwoorden: radioactief edelgas, radon, radiologisch risico, 
blootstelling, straling, radium-226 
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Synopsis 

Survey of radon exposure for specific professions 
 
Radon is present in the air in almost all buildings in the Netherlands. In 
comparison with most other countries, the concentration of radon in the 
Netherlands is low, also in workplaces. However, for some professions, 
workers in the workplace can be exposed to concentrations of radon that 
are higher than in most workplaces. They can even exceed the 
‘reference level’ for radon.  
 
RIVM has carried out a study to identify those professions in the 
Netherlands where Dutch workers are possibly exposed to higher 
concentrations of radon, in particular where the concentration might be 
higher than the reference level. Generally speaking, the likelihood of this 
occurring is small, but it turns out to be higher in underground 
workplaces and workplaces dealing with groundwater. These include 
professions such as archaeologists and geoscientists as well as 
employees of drinking water processing plants and fish farms.  
 
Persons working in a horticultural glasshouse in which crops are 
fertilised with CO2 are potentially also exposed to higher concentrations 
of radon. It seems unlikely that persons working with building materials 
that release radon, such as plaster, concrete and marble, are exposed to 
radon concentrations that exceed the reference level.  
 
Various factors determine the health risk for a worker who is exposed to 
higher concentrations of radon. In addition to the concentration of 
radon, the duration of the worker’s stay in the workplace and the degree 
of ventilation of the workplace also influence the health risk. This is 
referred to as the exposure. The precise exposure of workers in these 
professions is not yet known. RIVM is carrying out a further assessment 
of this issue. 
 
Radon is a radioactive noble gas that is formed naturally in the soil and 
in building materials made from soil. It can be released from such 
materials in enclosed spaces. Radon is automatically converted into 
other radioactive substances. These substances may become adsorbed 
to dust particles present in the air. If persons inhale these dust particles, 
they remain behind in the lungs. This increases the risk of developing 
lung cancer.  
 
This study was commissioned by the Ministry of Social Affairs and 
Employment (SZW).  
 
Keywords: radioactive noble gas, radon, radiological risk, exposure, 
radiation, radium-226 
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Samenvatting 

Bij werken in het binnenmilieu kunnen werknemers worden blootgesteld 
aan ioniserende straling. Deze straling is onder andere afkomstig van het 
radionuclide radon-222 (verder aangeduid als radon) en haar dochters. 
Radon is een radioactief edelgas dat van nature ontstaat in de bodem en 
in daarvan gemaakte bouwmaterialen. Vanuit de bodem en de 
betreffende bouwmaterialen kan het vrijkomen in de lucht. Inhalatie van 
de radioactieve stoffen die ontstaan door verval van radon draagt bij aan 
het risico op longkanker. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) heeft het RIVM een inventarisatie gedaan van 
beroepsgroepen die mogelijk blootstaan aan een jaargemiddelde 
radonconcentratie hoger dan het hiervoor geldende referentieniveau. 
 
Risicofactoren die de kans vergroten op het overschrijden van de 
jaargemiddelde radonconcentratie voor een (specifieke) beroepsgroep 
zijn: werken onder de grond (bij opgravingen, aanleg/onderhoud aan 
tunnels), werken met grondwater (geothermie, drinkwaterzuivering, 
viskwekerijen), werken in de glastuinbouw met CO2-bemesting uit 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en centrale verwarming, en werken met 
radium-226 bevattende bouwmaterialen. De blootstelling voor een 
werknemer op een dergelijke werkplek wordt daarnaast bepaald door de 
verblijfstijd op de werkplek. De beroepsgroepen die op deze 
werkplekken hun werk uitvoeren zijn onder andere: archeologen, 
aardwetenschappers, werknemers die in tunnels werken, werknemers 
bij waterzuiveringsinstallaties, bij viskwekerijen, in grotten, groeven en 
mijnen, en medewerkers in de kassen met CO2-bemesting uit WKK en 
centrale verwarming. 
 
De hoogste radiologische risico’s worden verwacht voor beroepsgroepen 
die werkzaam zijn in grotten, groeven en mijnen en bij 
drinkwaterbedrijven. Voor werknemers bij geothermiebedrijven en 
viskwekerijen is het op basis van de beschikbare informatie (nog) niet 
mogelijk een inschatting te maken van de radiologische risico’s. Voor 
het werken met radium-226 bevattende bouwmaterialen lijkt de 
overschrijding van de dosislimiet als gevolg van blootstelling aan radon 
onwaarschijnlijk. 
 
Ook is gekeken welke methodes zijn toegepast in de literatuur voor het 
bepalen van de radonconcentratie in de ruimte en de effectieve dosis 
van werknemers op deze werkplekken. De meest toegepaste methode is 
de bepaling van de effectieve dosis door middel van het meten van de 
radonconcentratie in de binnenruimte en het combineren daarvan met 
geregistreerde verblijfstijden. 
 
Onderzoek is gestart naar de mate van blootstelling van werknemers op 
werplekken in grotten, groeven en mijnen en bij drinkwaterbedrijven. 
Omdat het op basis van de huidige gegevens onduidelijk is wat de mate 
van blootstelling is voor werknemers bij geothermiebedrijven en 
viskwekerijen, kan het nuttig zijn om ook hier verder onderzoek naar te 
doen. 
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In de geraadpleegde onderzoeken wordt het belang van ventileren 
beschreven indien de radonconcentratie in een werkruimte verhoogd is. 
Daarnaast is het belangrijk dat de blootstellingstijd zo kort als 
redelijkerwijs mogelijk is, om de bijdrage van radon aan de effectieve 
dosis zo laag mogelijk te houden. Hierbij heeft informatievoorziening 
aan werknemers over radon en de blootstellingstijd een positief effect.  
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1 Inleiding 

Bij werken in het binnenmilieu kunnen werknemers inwendig blootstaan 
aan ioniserende straling. Deze straling is afkomstig van de radionucliden 
radon-222, radon-220 en hun dochters. In dit rapport verder aangeduid 
als respectievelijk radon en thoron. Tevens kan gammastraling uit 
bouwmaterialen zorgen voor externe blootstelling. In dit rapport ligt de 
aandacht op inwendige blootstelling door radon. Zowel inhalatie van 
thoron(dochters) als externe blootstelling aan gammastraling ligt buiten 
de scope van dit rapport. 
 
Uit de radonmeetcampagne die door het RIVM in 2016-2017 [1] is 
uitgevoerd (in dit rapport verder aangeduid als radonmeetcampagne 
2016-2017) blijkt dat de jaargemiddelde radonconcentratie op vaste 
werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland gemiddeld 
genomen laag is (gemiddeld 15,9 Bq⋅m-3). Wereldwijd is de 
jaargemiddelde radonconcentratie in gebouwen gemiddeld 40 Bq⋅m-3.  
Op enkele specifieke werkplekken en in enkele publiek toegankelijke 
gebouwen, met name in Zuid-Limburg en in het Gelderse rivierengebied, 
zijn radonconcentraties gemeten die boven het referentieniveau van 
100 Bq⋅m-3 uitkomen [1]. Deze waarden zijn waarschijnlijk gerelateerd 
aan de samenstelling van de bodem in Zuid-Limburg (Löss) en het 
rivierengebied (rivierklei), aan de ventilatieomstandigheden en/of de 
aanwezigheid van grondwater. Voor wat betreft de bijdrage van de 
bodem en het grondwater aan de radonconcentratie is het relevant dat 
de bodem in deze gebieden een hogere concentratie radium-226 heeft 
dan in de rest van Nederland.1 Hierdoor komt relatief meer radon vrij uit 
de bodem.  
 
In dit rapport wordt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) gekeken naar beroepsgroepen die op hun 
werkplek mogelijk blootstaan aan jaargemiddelde radonconcentraties 
die hoger zijn dan het hiervoor geldende referentieniveau. Hierbij komen 
niet alleen beroepsgroepen aan bod waar werknemers werkzaam zijn op 
eerder geïdentificeerde werkplekken, maar ook beroepsgroepen waarbij 
werknemers van werkplek wisselen én beroepen waarbij werknemers 
gebruikmaken van materialen waaruit radon kan vrijkomen (exhaleren, 
zie hoofdstuk 3). SZW wil graag weten welke categorieën werknemers 
hiertoe behoren, of hun blootstelling gemonitord kan worden, en zo ja 
op welke manier. 
 

1.1 Blootstelling aan radon 
Omdat radon een edelgas is, zal het zich niet hechten aan aerosolen of 
andere stoffen, zoals stofdeeltjes in de lucht. Ook zal er bij inhalatie 
nauwelijks sprake zijn van opname in het bloed. Om beide redenen is de 
bijdrage van radon zelf aan de effectieve dosis zeer gering. De dosis is 
voornamelijk afkomstig van de dochternucliden van radon, die door 
verval van radon na exhalatie ontstaan in de lucht. Deze 
dochternucliden zijn vaste stoffen die zich wel kunnen hechten aan 
 
1 Ook in de Nederlandse bodem die uit zeeklei bestaat zit meer radium-226. Alleen lijkt de exhalatie van radon 
uit zeeklei moeizamer te gaan dan uit rivierklei en löss [5]. 
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stofdeeltjes in de lucht. Bij inademing kunnen deze stofdeeltjes 
achterblijven in de longen en daar hun stralingsdosis afgeven. In het 
vervolg van dit rapport wordt met de blootstelling aan radon de 
blootstelling aan (ioniserende straling afkomstig van) de dochternucliden 
van radon bedoeld. 
 
Radon komt vrij uit de bodem of uit bouwmaterialen die radium-226 
bevatten: het moedernuclide van radon. Enkele factoren die bepalend 
zijn voor de radonconcentratie in de binnenruimte zijn de locatie van de 
ruimte (door verschil in bodemsamenstelling zijn er regio’s waar meer 
radon vrijkomt uit de bodem), de aanwezigheid van radon-exhalerende 
bouwmaterialen of grondwater, ligging van een ruimte onder de grond, 
en de mate van ventilatie [2].  
Werknemers die werken op een werkplek waar één of meerdere van de 
hiervoor genoemde risicofactoren aan de orde zijn, kunnen worden 
blootgesteld aan relatief hoge radonconcentraties. Het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil inzicht verkrijgen over welke 
beroepsgroepen dit betreft. 
 

1.2 Wettelijk kader 
In het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) 
artikel 7.38 is voor de jaargemiddelde radonconcentratie op een 
werkplek een referentieniveau vastgesteld van 100 Bq⋅m-3 [3]. In 
uitzonderingssituaties kan het ministerie van SZW een referentieniveau 
van 300 Bq⋅m-3 vaststellen. Wanneer op een werkplek sprake is van een 
radonconcentratie hoger dan het referentieniveau, dan zal de werkgever 
maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de 
radonconcentratie wordt teruggebracht tot onder het referentieniveau. 
Wanneer ondanks deze maatregelen de jaargemiddelde 
radonconcentratie nog steeds boven het referentieniveau uitkomt, zal 
een kennisgeving aan de ANVS moeten worden gedaan. Tevens moet in 
die situatie de werkgever de mate van blootstelling aan radon voor de 
werknemer vaststellen en monitoren. 
 
In artikel 7.34 van het Bbs staat beschreven dat bij beroepsmatige 
blootstelling dosislimieten van toepassing zijn. Deze dosislimiet geldt 
voor het totaal van de geplande beroepsmatige blootstelling en 
bestaande beroepsmatige blootstelling, waaronder ook de 
radonblootstelling, indien sprake is van overschrijding van het 
referentieniveau. Voor een niet-blootgestelde werknemer geldt een 
dosislimiet van 1 mSv per jaar en voor een blootgestelde werknemer 
een dosislimiet van 20 mSv per jaar. 
 
Ook staat in het Bbs beschreven dat de radonconcentratie moet worden 
bepaald in werkruimten die zich bevinden op de benedenverdieping of in 
de kelder, en die zich bevinden in gebieden genoemd in het Nationaal 
Actieprogramma Radon [4]. Tevens geldt dit voor specifieke 
werkplekken genoemd in het Nationaal Actieprogramma Radon. 
Vooralsnog zijn geen gebieden of specifieke werkplekken genoemd in 
het Nationaal Actieprogramma Radon. 
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1.3 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van 
beroepsgroepen die binnen Nederland een mogelijk risico lopen om te 
werken op een werkplek waar het referentieniveau voor de 
radonconcentratie in het binnenmilieu mogelijk wordt overschreden.  
 
Voor het achterhalen van deze beroepsgroepen zullen eerst drie situaties 
worden onderzocht waar mogelijk de radonconcentratie boven het 
referentieniveau kan komen. Dit gebeurt door middel van een indicatief 
literatuuronderzoek. De situaties die onderzocht worden zijn: werken 
onder de grond, werken met radium-226 bevattende bouwmaterialen, 
werken met grondwater. Daarna zal worden bekeken welke 
beroepsgroepen mogelijk werken in deze situaties. Dit resulteert in een 
indicatieve lijst van beroepsgroepen die mogelijk in situaties 
terechtkomen met een verhoogde radonconcentratie. 
Tevens zal worden gekeken of het mogelijk is om de blootstelling van 
deze werknemers te monitoren, en zo ja welke methoden hiervoor 
voorhanden zijn.  
Het bepalen van de effectieve dosis voor elke genoemde specifieke 
beroepsgroep is niet het doel op zich voor dit rapport. Wel zijn in de 
literatuur gevonden effectieve dosiswaarden op werkplekken met 
verhoogde radonconcentraties gerapporteerd, en op basis van vermelde 
aannames – voor zover mogelijk – ter illustratie vergeleken met de 
Nederlandse situatie. 
 

1.4 Afbakening 
In dit rapport worden de volgende blootstellingssituaties niet 
meegenomen: 

• andere bestaande blootstellingssituaties dan blootstelling aan 
radon in de binnenruimte; 

• geplande blootstelling met kunstmatige radionucliden; 
• blootstelling in noodsituaties. 

 
Dit rapport geeft een indicatieve – geen volledige – lijst van 
beroepsgroepen die mogelijk blootstaan aan radonconcentraties die 
boven het referentieniveau liggen.  
 

1.5 Methode 
Na een eerste zoekopdracht in de literatuur (zie bijlage 3) werd duidelijk 
dat de (internationale) literatuur is gericht op het identificeren van 
werkplekken waar mogelijk een radonconcentratie boven het 
referentieniveau kan ontstaan; en dat die literatuur niet specifiek is 
gericht op beroepsgroepen die mogelijk werken in een ruimte met een 
verhoogde radonconcentratie. Dit geldt ook voor de geraadpleegde 
radonactieplannen uit andere Europese landen (zie bijlage 1). Uit deze 
eerste verkenning komt wel naar voren dat werken onder de grond, 
werken met (bouw)materialen die radium-226 bevatten en werken met 
grondwater risicofactoren zijn, waardoor op de werkplek een 
radonconcentratie hoger dan het referentieniveau kan ontstaan.  
 
In de (internationale) literatuur is vervolgens informatie gezocht over 
beroepsgroepen die te maken hebben met deze risicofactoren. Hierbij 
worden voorbeelden gegeven van werksituaties en wordt voor zover 
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mogelijk beschreven wat dit betekent voor Nederlandse werkplekken. 
Deze informatie levert een eerste indicatieve lijst van beroepsgroepen op 
die door de werkplek of door het gebruik van radonexhalerende 
bouwmaterialen een mogelijk risico lopen om tijdens hun werkzaamheden 
bloot te staan aan een radonconcentratie boven het referentieniveau.  
 
Bij de bekende Nederlandse jaargemiddelde radonconcentratie in de 
verschillende situaties is ter indicatie de bijdrage van radon aan de 
effectieve dosis berekend. Om de jaargemiddelde radonconcentratie om 
te zetten naar een effectieve dosis, wordt onder meer gebruikgemaakt 
van een dosisconversiecoëfficiënt (DCC). In dit rapport is gebruikgemaakt 
van zowel de voorgestelde radon DCC vanuit de ICRP als van de 
voorgestelde radon DCC vanuit UNSCEAR; dit geeft dus twee waarden 
voor de effectieve dosis. Beide DCC’s worden in dit rapport toegepast, 
omdat in de internationale stalingsgemeenschap (nog) geen consensus is 
bereikt over welke DCC de meest betrouwbare schatting geeft van de 
effectieve dosis als gevolg van de inhalatie van radondochters. Zie ook 
paragraaf 4.3.2 van het rapport Blootstelling aan natuurlijke bronnen van 
ioniserende straling in Nederland (RIVM-rapport 2021-0032) [5].  
 
Als laatste wordt bekeken of bij een verwachte hoge radonconcentratie 
de blootstelling gemonitord kan worden.  
 



RIVM-rapport 2021-0179 

Pagina 15 van 52 

2 Werken onder de grond  

Voor ondergrondse (werk)ruimtes bestaat de kans dat bij onvoldoende 
ventilatie de radonconcentratie boven het referentieniveau komt. 
Voorbeelden van ondergrondse werkruimtes zijn: tunnels, metro’s, 
kruipruimten en kelders [6]. 
 
In dit hoofdstuk komen werkplekken onder de grond aan bod waar 
mogelijk een radonconcentratie boven het referentieniveau heerst. 
Indien bekend, worden hierbij gerelateerde radonconcentraties gegeven 
uit de literatuur en waar mogelijk is dit vertaald naar de Nederlandse 
situatie. Als laatste volgt een indicatie van beroepsgroepen die 
werkzaam kunnen zijn op deze werkplekken. 
 

2.1 Werken in de metro  
Uit Koreaanse studies blijkt dat in de metro van Seoul hogere 
radonconcentraties voorkomen dan in andere metro’s in Zuid-Korea [7]. 
De jaargemiddelde radonconcentraties liggen hier tussen 18,9 Bq.m-3 en 
114 Bq.m-3. In verband met de lange verblijfstijd van de metropolitie in 
de metro is voor hen bepaald wat de jaarlijkse effectieve dosis is als 
gevolg van de blootstelling aan radon tijdens hun werkzaamheden.  
Met verschillende meetcampagnes door het jaar heen (om de 
seizoensvariatie mee te nemen) blijkt de dosis te liggen tussen de 0,41 
en 1,64 mSv per jaar [7]. Voor deze conversie hebben de onderzoekers 
de DCC van ICRP-64 gebruikt, namelijk 12 nSv⋅h-1 per Bq⋅m-3 met 
daarbij een equilibriumfactor voor de radondochters van 0,4. Op basis 
van deze gegevens bestaat voor deze werknemers dus het risico op 
overschrijding van de Nederlandse dosislimiet voor niet-blootgestelde 
werkers van 1 mSv per jaar.  
 
Ook in Nederland hebben we ondergronds vervoer. In de Nederlandse 
radonmeetcampagne 2016-2017 was de metro aangemerkt als 
specifieke werkplek. De meetresultaten in de Nederlandse metro geven 
een gemiddelde jaargemiddelde radonconcentratie van 23 Bq⋅m-3, met 
een maximum van 49 Bq⋅m-3. De maximaal gemeten radonconcentratie 
kan worden geconverteerd naar effectieve dosis van metropersoneel op 
basis van toepassing van een DCCUNSCEAR van 3,6 nSv⋅h-1 per Bq⋅m-3 of 
een DCCICRP van 6,7 nSv⋅h-1 per Bq⋅m-3 en (worst case) uitgaande van 
een aanwezigheid van 2.000 uur per jaar op de werkplek.2 Dit levert 
respectievelijk een bijdrage van radon aan de effectieve dosis van 0,35 
of 0,7 mSv per jaar. Dit is lager dan de dosislimiet. Dit houdt in dat het 
onwaarschijnlijk is dat voor werknemers in Nederlandse metro’s als 
gevolg van blootstelling aan radon de dosislimiet wordt overschreden.  
 
Het is onbekend hoeveel mensen in de Nederlandse metronetwerken 
werken.  
 
Voorbeelden van beroepsgroepen die in ondergrondse metroruimtes 
werkzaam zijn, zijn: machinisten, controleurs, beveiligers, lokettisten, 
schoonmakers. 
 
2 In de gebruikte DCC’s is een evenwichtsfactor van 0,4 verdisconteerd.  
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2.2 Werken bij opgravingen/bodemonderzoek 
Archeologen en aardwetenschappers voeren onder andere 
werkzaamheden uit onder de grond, zoals in grotten of in graftombes. 
In Maleisische grotten is onderzoek gedaan naar radonconcentraties en 
naar het radiologisch gezondheidsrisico als gevolg van werken in deze 
grotten. De gevonden jaargemiddelde radonconcentraties liggen tussen 
de 100 Bq∙m-3 en 3.075 Bq∙m-3. Uit deze waarden blijkt dat de 
radonconcentratie per grot sterk kan verschillen. De concentratie kan 
hoger worden door slechte ventilatie. De ventilatie kan negatief worden 
beïnvloed door het afdekken van de opgraving of door het plaatsen van 
groot gereedschap in de ruimte, waardoor de luchtstroom verandert. 
Tijdens dit onderzoek is ook bij verschillende onderzoekers de 
blootstelling bepaald met persoonlijke radondetectoren. Uit deze 
metingen en berekening komt naar voren dat zij blootstonden aan 0,368 
tot 0,857 mSv in 60 uur [8].  
Ook in graftombes of piramides in Egypte zijn verhoogde 
radonconcentraties gemeten. De graftombes en piramides zijn 
voornamelijk opgebouwd uit kalksteen. Kalksteen bevat radium-226 en 
exhaleert daardoor radon. Hierdoor kan de radonconcentratie toenemen 
als de ventilatie niet voldoende is in een ruimte. In een studie in de 
graftombes rondom Luxor, hebben onderzoekers jaargemiddelde 
radonconcentraties gevonden tussen de 540 en 3.115 Bq∙m-3 [9]. In een 
andere studie in deze graftombes zijn met een actieve radonmeter 
radonconcentraties gemeten tussen de 50 en 12.000 Bq∙m-3 (de meettijd 
was gemiddeld 57 uur). Uit deze waarden blijkt dat er grote verschillen 
zijn tussen de verschillende graftombes en ruimtes binnen deze 
graftombes. De werknemers in de tombes zijn niet de gehele tijd in 
dezelfde graftombe en/of ruimte aanwezig en mede door de grote variatie 
in de radonconcentraties zal de dosis voor iedere werknemer anders zijn. 
Daarom zijn voor bewakers (langdurig aanwezig in de tombes) met 
behulp van een persoonlijke radonmeter metingen verricht om de dosis te 
bepalen. De berekende effectieve dosis liep hierbij (gebruikmakend van 
de ICRP-137 DCC en de eerder bepaalde equilibriumfactoren in de 
tombes) uiteen van 1,5 tot 860 microsievert per dag. De variatie in de 
dosis van de bewakers werd verklaard door de positie en de verblijfsduur 
in de graftombes gedurende hun werkdag [10].  
 
In Nederland verrichten archeologen en aardwetenschappers ook 
werkzaamheden onder de grond en in grotten. In 2019 zijn bij het 
archeologisch informatiesysteem (ACHIS) in Nederland 192 meldingen 
gedaan van archeologische opgravingen. Hoeveel hiervan ondergronds 
waren, is niet duidelijk. En hoeveel archeologen hierbij betrokken zijn 
ook niet [11]. Er is geen literatuur gevonden ten aanzien van 
radonconcentraties bij Nederlandse ondergrondse opgravingen. Op basis 
van bovenstaand onderzoek kan worden geconcludeerd dat de kans 
bestaat dat radonconcentraties op buitenlandse werkplekken onder de 
grond of in een afgesloten ruimte bij bodemonderzoek en archeologische 
opgravingen (sterk) verhoogd kunnen zijn. Anderzijds moet worden 
overwogen dat de omstandigheden per locatie sterk kunnen variëren, en 
dat daarmee de hierboven vermelde meetwaarden en de effectieve 
doses moeilijk zijn toe te passen op de Nederlandse werkplekken. 
Voorzichtigheidshalve wordt daarom gesteld dat – in geval van lange 
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verblijfstijden – het mogelijk is dat het referentieniveau en/of de 
dosislimiet voor niet-blootgestelde werknemers wordt overschreden. 
 
Er werken volgens het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat (PIANOo) ongeveer 600 professionals 
in het archeologische bedrijfsleven, en het aantal archeologisch 
gerelateerde banen bij gemeenten zou ongeveer 250 zijn. [12]. 
 
Voorbeelden van beroepsgroepen die werken in de sectoren 
bodemonderzoek en archeologie, zijn: aardwetenschappers, archeologen. 
 

2.3 Aanleg en onderhoud van tunnels 
In 2004 is in een studie uit Hongkong beschreven dat het aanleggen van 
en werken in tunnels in een ondergrond met een verhoogde 
uraniumconcentratie kan leiden tot momentane radonconcentraties in 
het binnenmilieu die boven de 100 Bq∙m-3 uitkomen. Tijdens de 
meetperiode was de duur van de metingen gemiddeld 48 uur. 
Gedurende de metingen fluctueerde de hoogte van de radonconcentratie 
in de tijd. Dit wordt verklaard door metrologische veranderingen. En 
daarbij is tunnelbouw van nature dynamisch, door het boren en 
weghakken van rotsen en het continue verplaatsen van materiaal, auto’s 
en mensen. Dit zorgt voor veranderende luchtstromen, waardoor de 
momentane radonconcentraties voortdurend kunnen veranderen. 
Tijdens het onderzoek in Hongkong is geen radonconcentratie boven de 
400 Bq∙m-3 gemeten. Zoals de regels bij tunnelwerkzaamheden in 
Hongkong vereisen, was ventilatie aanwezig in de tunnels in aanbouw. 
Op enig moment heeft de ventilatie stilgelegen. Hierdoor steeg de 
momentane radonconcentratie van minder dan 100 Bq∙m-3 naar 
1.700 Bq∙m-3. Dit laat het belang van ventilatie zien [13]. 
 
Een Britse studie (1996) in Britse telecomtunnels toont dat bij metingen 
in deze tunnels de radonconcentratie gemiddeld 1.400 Bq∙m-3 is. Niet 
duidelijk is echter over welke tijd is gemiddeld. Wel is duidelijk dat deze 
gemeten waarde boven het referentieniveau van Nederland uitkomt. 
Naar aanleiding van deze gemeten radonconcentratie werd bij de 
werknemers voor 30 dagen persoonlijke radondosimetrie uitgevoerd.  
Uit deze metingen volgde de schatting dat de werknemers niet boven de 
5 mSv per jaar uitkomen, op enkele uitzonderingen na [6].  
 
Ook in Nederland werken mensen onder de grond bij de aanleg van 
tunnels. Recente werkzaamheden zijn bijvoorbeeld de aanleg van de 
Noord-Zuidlijn in Amsterdam, waarbij jarenlang graafwerkzaamheden 
werden verricht. Hierbij gingen overigens archeologen de tunnelgravers 
vooruit. Zoals beschreven in paragraaf 2.1 zijn de gemeten 
jaargemiddelde radonconcentraties in de bestaande metrostations, die 
ook in dat gebied liggen, laag in vergelijking tot het referentieniveau. 
Door de variabele omstandigheden (meteorologische veranderingen, 
mate van ventilatie, afdekken van de opgraving, plaatsen groot 
gereedschap) tijdens opgravingen is niet met zekerheid te zeggen of 
tijdens deze werkzaamheden de momentane radonconcentraties ook 
gedurende de verblijfperiode laag waren. Er zijn voor zover bekend geen 
momentane radonconcentraties bepaald tijdens deze ondergrondse 
tunnelwerkzaamheden. Wel is (zoals beschreven in paragraaf 2.1) 
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bekend dat de jaargemiddelde radonconcentraties in de Nederlandse 
metrostations laag zijn. Deze metrostations liggen in hetzelfde gebied 
als de genoemde tunnelwerkzaamheden. Mogelijk kan dit anders zijn bij 
tunnelwerkzaamheden in de gronden van Zuid-Limburg en in het 
rivierengebied, waar onder meer als gevolg van de andere 
bodemsamenstelling de gemiddelde radonconcentratie op werkplekken 
in publiektoegankelijke gebouwen hoger ligt dan in de rest van 
Nederland. Dat betekent dat het bij aanleg en onderhoud van tunnels in 
deze gebieden denkbaar is dat het referentieniveau en/of (bij lange 
verblijfstijden) de blootstelling van werknemers onder bepaalde 
omstandigheden de dosislimiet wordt overschreden. 
 
Door de vele diverse werkzaamheden die in tunnels plaatsvinden en de 
daarbij verschillende beroepsgroepen is er geen duidelijk beeld van het 
aantal werknemers dat op deze locaties werkt. 
 
Beroepsgroepen waar aan gedacht kan worden zijn bij bestaande 
tunnels: tunneloperator, medewerker beheer en onderhoud. En in de 
tunnelbouw bijvoorbeeld: asfalteerder, springmeester, bouwvakhelper, 
buisleidingenlegger, sondeermeester, grondwerker wegenbouw, 
kabellasser, transport werker, wegmarkeerder, et cetera [14].  
 

2.4 Werken in grotten, groeven en mijnen 
Tijdens de Nederlandse radonmeetcampagne 2016-2017 zijn in de 
grotten en groeven van Zuid-Limburg radonconcentraties gemeten met 
een jaargemiddelde van 238 Bq∙m-3 (bepaald uit 15 meetlocaties bij 
5 bedrijven) met een maximaal jaargemiddelde van 744 Bq∙m-3 op een 
meetlocatie. Deze waarden komen boven het referentieniveau uit. In 
totaal is op 15 locaties gemeten [1]. In diverse andere landen zijn 
vergelijkbare onderzoeken gedaan. Een voorbeeld is de Spaanse 
Altamira-grot, waar momentane radonconcentraties zijn gemeten tussen 
de 186 en 7.120 Bq∙m-3, met een jaargemiddelde van 3.562 Bq∙m-3. De in 
dit onderzoek bepaalde effectieve dosis van gidsen lag tussen de 3,9 mSv 
en 12,4 mSv per jaar, afhankelijk van welke equilibriumfactor voor de 
radondochters en welke DCC werden gebruikt voor de berekeningen [42].  
 
Het voorgaande betekent dat gidsen in Nederlandse groeven, grotten en 
mijnen en andere werknemers die werken op deze locaties – afhankelijk 
van de verblijfstijd op de werkplek – een zeker risico lopen op 
overschrijding van de dosislimiet voor niet-blootgestelde werknemers.  
Om deze gemeten waarden verder te duiden, en meer inzicht te krijgen 
in wat dit betekent voor de blootstelling van werknemers in deze 
grotten, wordt door het RIVM aanvullend onderzoek gedaan. Hiervan 
worden in 2022 de eerste resultaten verwacht.  
 
Hoeveel werknemers werken in grotten, groeven en mijnen is onbekend. 
Dit wordt duidelijk na het aanvullende onderzoek dat gaande is.  
 
Beroepsgroepen waar aan gedacht kan worden, zijn: gids, schoonmaker, 
horecapersoneel, onderhoud- en beheermedewerkers.  
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3 Werken met radium-226 bevattende bouwmaterialen 

Bouwmaterialen die radium-226 bevatten, emaneren en exhaleren in 
meer of mindere mate radon. Het vrijgekomen radon kan zich ophopen in 
een ruimte als gevolg van onvoldoende ventilatie, waardoor in de ruimte 
een radonconcentratie kan ontstaan hoger dan het referentieniveau. 
 
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van enkele bouwmaterialen die 
radium-226 bevatten. Hierbij zijn voorbeelden gegeven van werksituaties 
waarbij deze materialen zijn betrokken; en zo mogelijk is dit vertaald 
naar de Nederlandse situatie. Tot slot volgen per bouwmateriaal 
indicatieve beroepsgroepen die werken met deze materialen. 
 
Enkele begrippen: 
 
Emaneren 
Emaneren kan worden gezien als het verplaatsen van radon uit een 
radium-226-korrel van het materiaal, waarna het radongas zich 
verzamelt in de open ruimtes (poriën) van het materiaal waarbinnen het 
radium-226 vervalt. In welke mate dit gebeurt in een materiaal, wordt 
uitgedrukt in de emanatiefactor. Dit is de factor die staat voor het aantal 
vrijgekomen radonatomen in de poriën van het materiaal ten opzichte 
van het aantal gevormde radonatomen. Factoren die deze factor bepalen 
zijn onder andere de verdeling van het radium in de korrels, de 
adsorptie binnen in de korrels, het vochtgehalte, temperatuur, de 
dichtheid van de korrels, et cetera [15].  
 
Exhaleren 
Exhaleren is het vrijkomen van een gas uit een materiaal naar de lucht. 
In dit rapport gaat het om het exhaleren van radon naar de lucht. De 
exhalatiewaarde zegt iets over de mate van vrijkomen van de stof in 
lucht, in dit rapport dus radon. De waarde is gegeven in het aantal 
Becquerel per tijdseenheid per oppervlakte-eenheid of gewichtseenheid. 
Als de exhalatiewaarde is gegeven per gewicht, dan zijn de dichtheid en 
de dikte van het materiaal nodig om tot de eenheid per oppervlakte te 
komen. Deze waarden zijn niet in elk artikel gegeven, waardoor de 
gevonden waarden in de verschillende eenheden niet goed met elkaar 
zijn te vergelijken. 
Als vergelijking wel mogelijk is, betekent een hogere exhalatiewaarde 
dat de radonconcentratie in de binnenruimte sneller zal toenemen dan 
met een lagere exhalatiewaarde, mits de overige omstandigheden gelijk 
blijven (grootte van de ruimte, het oppervlak van het materiaal, de 
mate van ventilatie). 
 

3.1 Werken met cement en beton 
3.1.1 Relevante eigenschappen van cement en beton 

Beton is een bouwmateriaal dat is samengesteld uit het bindmiddel 
cement en/of vliegas en uit een of meer toeslagmaterialen, zoals zand, 
grind, steenslag of vliegas. Vliegas kan dus worden gebruikt voor zowel 
bindmiddel als voor toeslagmateriaal. Vliegas is een restproduct van 
kolengestookte of biomassa gestookte elektriciteitscentrales. Dit as 
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‘vliegt’ mee met de ontstane rookgassen. Het as wordt afgevangen door 
middel van filters. De kolen die worden verbrand bevatten onder andere 
het radionuclide uranium-238. Door het verbranden concentreert de 
radioactiviteit zich in de as. De activiteitsconcentratie van uranium-238 
in het vliegas wordt onder andere bepaald door de initiële 
activiteitsconcentratie uranium-238 van de kolen die worden verbrand; 
deze mate is afhankelijk van waar de kool is gewonnen. Het vliegas 
wordt onder andere gebruikt bij de cementproductie, als toevoeging in 
beton, maar ook in de wegenbouw, als bijvoorbeeld asfaltvulstof [16]. 
Het is onder andere gebruikt in de kanaaltunnel en de landingsbaan van 
Eindhoven airport. Ook wordt het gebruikt in betonnen kunstwerken 
vanwege de specifieke kleur (grijs) en vanwege het feit dat hierbij geen 
specifieke witte uitslag ontstaat, zoals bij het gebruik van cement [17]. 
Ook andere bestanddelen van beton kunnen van nature radioactiviteit 
bevatten. Ook het radionuclide radium-226 is hierbij vertegenwoordigd. 
De radium-226-activiteitsconcentratie verschilt sterk met de soort 
cement of beton die wordt gebruikt; dit heeft onder meer te maken met 
de hoeveelheid vliegas die is toegevoegd en de geologische locatie waar 
de verschillende bodembestanddelen vandaan komen. In het algemeen 
is de radiumconcentratie van beton/cement met vliegas groter dan van 
beton/cement zonder vliegas. Uit Israëlisch onderzoek blijkt echter dat 
de exhalatiewaarde van radon voor cement met vliegas niet groter is 
dan de exhalatiewaarde van cement zonder vliegas [18]. Het minder 
vrijkomen van radon uit cement met vliegas wordt verklaard door de 
hogere dichtheid die cement met vliegas heeft. De radonatomen kunnen 
hierdoor minder makkelijk buiten het beton komen [16]. 
 

3.1.2 Cement en beton bij de productiefaciliteit 
In de radonmeetcampagne 2016-2017 zijn radonmetingen gedaan op 
productiefaciliteiten van beton, gips en cement in Nederland. Deze 
productiefaciliteiten zijn in deze meetcampagne aangemerkt als een 
specifieke werkplek, omdat hier wordt gewerkt met (bodem)materialen 
die een hoeveelheid natuurlijke radioactiviteit bevatten. In totaal zijn van 
16 bedrijven bruikbare meetresultaten teruggekomen. Hieruit blijkt dat op 
deze werkplekken de gemiddelde jaargemiddelde radonconcentratie 
8,1 Bq⋅m-3 is, met een maximale waarde van 17 Bq⋅m-3. Deze waarden 
liggen ver beneden het gestelde referentieniveau van 100 Bq⋅m-3. 
Daarmee is het onwaarschijnlijk dat op deze werkplekken de dosislimiet 
wordt overschreden. 
 
Beroepsgroepen die werken in deze productiefaciliteiten, zijn: 
productiemedewerkers en logistiek medewerkers. 
 

3.1.3 Cement en beton op de werkplaats 
In wederom een Israëlische studie is gesignaleerd dat als tijdens de 
bouw het ventilatievoud in de gesloten binnenruimte ten minste 0,5 h-1 
is, de jaargemiddelde radonconcentratie niet boven de 200 Bq∙m-3 
uitkomt [19]. Op bouwplaatsen in de buitenlucht is de ventilatie zodanig 
dat radon niet of nauwelijks cumuleert in de lucht. 
 
Informatie over radonconcentratie op dergelijke werkplekken in 
Nederland ontbreekt momenteel, evenals informatie over bijvoorbeeld 
verblijfstijden van werknemers. Daarmee is een toetsing aan de 
dosislimiet niet uit te voeren. 
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Uit de Arbocatalogus Bouw en Infra blijkt dat meer dan 
29.000 werknemers in de bouw specifiek werken met beton [20].  
 
Beroepsgroepen die met cement en/of beton werken, zijn: 
betontimmerman, betonstorter, betonwerker, betonboorder/-zager, 
molenbaas, menger, stortbaas, metselaar, opperman, voeger, 
bouwvakhelper (onder anderen betonafwerker, betonwerker-opperman, 
hulparbeider bij de betonmolen, molenhulp, voegwerker), personeel van 
betonpompbedrijven, medewerkers werkzaam bij mortel- en 
morteltransportondernemingen [14, 21, 22].  
 

3.2 Werken met decoratieve bouwmaterialen 
Verschillende decoratieve bouwmaterialen bevatten ook radium-226. 
Deze materialen worden gebruikt om de bulkbouwmaterialen (zoals beton 
en baksteen) te onttrekken aan het zicht en kenmerken zich door een 
dunne laag over een groot oppervlak. Het uit radium-226 gevormde 
radon in het materiaal (emanatie) kan exhaleren naar de lucht. Als dit in 
een binnenruimte met onvoldoende ventilatie gebeurt, kan de 
radonconcentratie in deze binnenruimte mogelijk boven het 
referentieniveau uitkomen. Decoratieve bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld 
natuursteen (graniet, marmer, leisteen), bouwmaterialen gemaakt met 
het bestanddeel gips (stuc, pleister, gipsplaten, gipsbetonblokken), 
keramische of porseleinen tegels.  
 

3.2.1 Natuursteen 
Natuursteen, waaronder graniet, marmer en leisteen, is van oorsprong 
een metamorf gesteente dat diep in de aardkorst is gevormd. 
Natuursteen bevat radionucliden uit de vervalreeksen van uranium-238, 
en is daarom een mogelijke bron van radon-exhalatie. Graniet is 
bijvoorbeeld breed verkrijgbaar en heeft een hoge radonexhalatie [23]. 
Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor vloeren, wanden, aanrechtbladen 
en grafsteenmonumenten.  
 
Werken met graniet 
In Spanje is een onderzoek uitgevoerd naar de werknemersblootstelling in 
granietgroeven aan onder andere radon. De momentane 
radonconcentratie liep bij werkzaamheden als zagen, slijpen en polijsten 
op tot 216 Bq∙m-3 [23, 24]. Het graniet gebruikt in Nederland is veelal 
afkomstig uit Italië, Frankrijk, België, Duitsland of Scandinavië. De eerste 
bewerkingen (verzagen tot platen en polijsten) vinden meestal plaats in 
het land van herkomst. In de Nederlandse werkplaats vinden nog 
bewerkingen plaats als zagen, modelleren, en het bewerken van het 
oppervlak. De bewerkingen veroorzaken veel stof, wat deels neerslaat 
door de nevel van het gebruikte koelwater. Ook worden bewerkingen 
droog uitgevoerd: hierbij ontstaat het risico van het inhaleren van 
stofdeeltjes, met als mogelijk gevolg blootstelling van de longen aan 
radon-dochters. Bij het onderzoek in een Spaanse groeve [24] is ook de 
mate van blootstelling bepaald als gevolg van inhalatie van het stof dat 
vrijkomt bij het bewerken van graniet. De onderzoekers hebben een 
hoeveelheid stof verzameld en dit radiologisch geanalyseerd. Zij hebben 
vervolgens met zeer conservatieve aannames – totale inhalatie van lucht 
is gesteld op 1.906 m-3∙j-1, de maximaal toelaatbare hoeveelheid stof die 
is vrijgekomen, geen gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen – 
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geconcludeerd dat de mate van blootstelling als het gevolg van het 
inhaleren van dit stof 0,182 mSv per jaar is. Dit is onder de dosislimiet 
van 1 mSv per jaar voor niet-blootgestelde werkers. 
 
In Nederlandse natuursteenverwerkingsbedrijven zijn tijdens de 
radonmeetcampagne 2016-2017 metingen verricht. Van acht bedrijven 
zijn bruikbare resultaten teruggekomen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde 
jaargemiddelde radonconcentratie 18 Bq∙m-3 is, met een maximale 
waarde van 35 Bq∙m-3. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat 
het referentieniveau niet wordt overschreden. De maximaal gemeten 
radonconcentratie kan op basis van de DCCUNSCEAR of DCCICRP, en 
uitgaande van een maximale verblijfstijd van 2.000 uur per jaar (worst 
case), worden geconverteerd naar een bijdrage van radon aan de 
effectieve dosis van respectievelijk 0,25 of 0,47 mSv per jaar.3 Op basis 
van deze zeer conservatieve benadering kan worden geconcludeerd dat 
het zeer onwaarschijnlijk is dat voor werknemers op dergelijke 
werkplekken de dosislimiet voor niet-blootgestelde werknemers wordt 
overschreden. Hierin is geen rekening gehouden met de inhalatie van 
respirabel stof (zie ook paragraaf 6.2). 
 
In Nederland werden in 2018 1.875 arbeidsjaren4 benut bij 
natuursteenbewerkingsbedrijven [25]. 
 
Beroepsgroepen die werken met natuursteen zijn onder andere: 
natuursteenbewerker, graveerder, polijster, steenhouwer, stelleur 
natuursteen [26, 27].  
 

3.2.2 Gips 
Er bestaan verschillende soorten gips. De meest gebruikte soorten zijn 
natuurlijk gips, rookgasontzwavelingsgips (RO-gips) en fosforgips. 
Natuurlijk gips wordt gewonnen in groeven. RO-gips is een gips dat 
wordt gewonnen uit rookgassen van kolengestookte 
elektriciteitscentrales. Fosforgips is een bijproduct dat ontstaat tijdens 
de productie van kunstmest als fosforzuur. Alle soorten bevatten het 
radionuclide radium-226, waardoor uit dit materiaal radon kan 
exhaleren. Ook bevatten de verschillende soorten gips de radionucliden 
radium-228 en thorium-228. Fosforgips heeft over het algemeen een 
hogere radium-226-concentratie dan de andere twee gipssoorten. Dit is, 
net als bij vliegas, het gevolg van de concentratie van natuurlijke 
radionucliden tijdens een bewerkingsproces. 
In 2010 is een proefschrift [28] verschenen waar onder andere in is 
onderzocht wat de radium-226-activiteitsconcentratie is van in 
Nederland gefabriceerde en naar verwachting ook gebruikte 
stucproducten. De verschillende onderzochte producten konden worden 
onderverdeeld in stucproducten met een lage activiteitsconcentratie  
(< 10 Bq∙kg-1), producten met een gemiddelde activiteitsconcentratie 
(100-150 Bq∙kg-1) en producten met een hoge activiteitsconcentratie 
(200-250 Bq∙kg-1). Een activiteitsconcentratie onder de 10 Bq∙kg-1 
betreft een stucproduct gemaakt van natuurlijk gips. Stucproducten met 
een gemiddelde activiteitsconcentratie zijn producten waar naast 
fosforgips ook (meer) andere materialen (bijvoorbeeld zand voor de 
 
3 In de gebruikte DCC’s is een evenwichtsfactor van 0,4 verdisconteerd.  
4 Een arbeidsjaar is het aantal uren dat een werknemer gemiddeld werkt volgens contract bij een voltijdbaan; 
ook wel een fulltime-equivalent(fte) genoemd.  
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structuur) aan zijn toegevoegd ten opzichte van gipsproducten die in de 
hoge activiteitsconcentratie-range vallen.  
 
Stukadoors  
In het eerder genoemde Nederlandse proefschrift is ook onderzocht wat 
de mogelijke mate van blootstelling is voor stukadoors die werken met 
gipsproducten gebruikt voor stuc- en pleisterwerk. Hierin wordt gesteld 
dat stukadoors voornamelijk blootstaan door het inhaleren van stof op 
het moment van prepareren en aanbrengen van het stucmateriaal. 
Naast de mate van radonexhalatie door het materiaal speelt de 
individuele werkpraktijk een grote rol voor de uiteindelijke mate van 
blootstelling: hoe lang wordt gewerkt met dit materiaal, worden 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers gebruikt, wat is 
het ventilatievoud in de ruimte, et cetera. Met het materiaal met de 
maximale activiteitsconcentratie is een dosisschatting gedaan voor 
stukadoors die voornamelijk blootstaan op het moment van prepareren 
en aanbrengen van het materiaal door het inhaleren van stof. Hieruit 
blijkt dat de berekende mate van blootstelling op basis van de meest 
conservatieve waarden maximaal 0,25 mSv per jaar is [28]. 
Ook is bij verschillende stukadoors met stofsamplers gekeken naar 
hoeveel stof zij mogelijk inademen tijdens hun werkzaamheden. Aan de 
hand van de hoeveelheid verzamelde stof per stukadoor is een mate van 
blootstelling bepaald. Deze lag tussen de 0,045 en 0,1 mSv per jaar. Dit 
grote verschil werd verklaard door de verschillen in de werkpraktijk 
tussen de stukadoors. Op basis van zowel de berekende als de gemeten 
mate van blootstelling kan worden geconcludeerd dat het (zeer) 
onwaarschijnlijk is dat de effectieve dosis ten gevolge van blootstelling 
aan radon de dosislimiet van 1 mSv per jaar voor niet-blootgestelde 
werknemers overschrijdt.5 
 
In Nederland zijn ongeveer 6.000 bedrijven economisch actief met 
stukadoren als hoofdactiviteit. Hiervan is 82% een eenmansbedrijf. Voor 
1.400 bedrijven staat geregistreerd dat zij als nevenactiviteit stukadoren 
hebben [29]. In 2018 werden door stukadoors bijna 10.000 arbeidsjaren 
ingevuld [25]. 
 
Een andere beroepsgroep die met gips werkt bestaat uit 
(gips)blokkenstellers, die net als de stukadoors en natuursteenbewerkers 
onder de categorie werknemers in de afbouw vallen. In 2018 werden door 
blokkenstellers 610 arbeidsjaren ingevuld [25].  
 

3.2.3 Overig 
Uit een Canadese studie [30] blijkt dat toepassing van de onderzochte 
decoratieve bouwmaterialen (verkrijgbaar op de Canadese markt) dit in 
normaal geventileerde ruimtes niet leidt tot een radonconcentratie boven 
het Nederlandse referentieniveau. De materialen die werden onderzocht 
zijn: keramische en porseleinen tegels, natuursteen voor decoratief 
gebruik (zoals marmeren vloertegels en granieten aanrechtbladen), 
gipsplaten en leisteen. Het graniet dat is onderzocht bleek van alle 
onderzochte materialen de hoogste radonexhalatiewaarde te hebben, 
namelijk 300 Bq∙m-2∙d-1. Van dit graniet is bepaald wat de bijdrage in de 
radonconcentratie is in een gesloten ruimte waarvan de gehele vloer was 

 
5 Opgemerkt wordt dat dit mogelijkerwijs niet geldt voor blootstelling aan thoron. 
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bedekt met dit graniet. Het ventilatievoud in de ruimte was 0,3 h-1. Dit 
zorgde voor een toename van 18 Bq∙m-3 in deze ruimte. Bij een niet goed 
geventileerde ruimte kan de radonconcentratie boven het 
referentieniveau komen [30]. Door de toename van de radonconcentratie 
te bepalen met het materiaal met de grootste exhalatiewaarde, is een 
conservatieve toename bepaald. Als de omstandigheden verder gelijk 
blijven, dan zouden de materialen met de lagere exhalatiewaarden de 
radonconcentratie minder doen toenemen. Voor wat betreft de 
blootstelling van werknemers geldt op basis hiervan dat overschrijding 
van de dosislimiet niet waarschijnlijk is, mits de ruimte voldoende wordt 
geventileerd.  
 
In 2018 waren ongeveer 11.000 afbouwbedrijven actief, waaronder ook 
de eerder genoemde stukadoorsbedrijven. Hiervan zijn ongeveer 
9.800 zzp’er. Het totale aantal ingevulde arbeidsjaren was in 2018 
ongeveer 20.500 [25].  
 
Beroepsgroepen die met deze materialen werken zijn voornamelijk 
werknemers in de afbouw; naast de eerder genoemde 
natuursteenbewerkers, (gips)blokkenstellers en stukadoors, vallen 
hieronder ook werknemers in de wand- en plafondmontage (totaal 
aantal arbeidsjaren in 2018 is 3.645 [25]) en werknemers bij vloeren- 
en terrazzobedrijven (totaal aantal arbeidsjaren in 2018 is 1.695 [25]). 
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4 Werken met grondwater 

Zoals eerder beschreven, komen in de ondergrond van nature 
verschillende radionucliden voor. De meest voorkomende zijn uranium, 
thorium en kalium. Een aantal van de dochternucliden van deze 
elementen is oplosbaar in water, zoals radium en radon. Als grondwater 
wordt opgepompt vanuit de bodem, zullen deze radionucliden daardoor 
aan de oppervlakte komen. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van 
de samenstelling van de bodem waaruit het water wordt gewonnen. 
Kalksteen of schalie bevat bijvoorbeeld hogere concentraties radium-226 
dan bijvoorbeeld zand. Daarbij speelt de mate van oplosbaarheid van 
radium en radon in het water een rol. Deze oplosbaarheid is weer 
afhankelijk van de fysisch-chemische eigenschappen van het opgepompte 
water. Radon kan vanuit het water exhaleren naar de lucht. In ruimtes 
waar grote hoeveelheden grondwater worden bewerkt bestaat de kans 
dat de radonconcentratie oploopt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in 
enkele specifieke ruimtes bij bedrijven die drinkwater produceren uit 
grondwater (drinkwaterbedrijven). 
In Nederland wordt grondwater gebruikt als drinkwater, maar ook in de 
levensmiddelenproductie, in de beregening in de landbouw, en als 
proces- en koelwater in de industrie. Zij onttrekken hun grondwater op 
50 tot 200 meter diepte [31]. In meerdere radonactieplannen wordt 
benoemd dat het werken met grondwater een kans geeft op een 
verhoogde radonconcentratie in de werkruimte (zie bijlage 1). 
 
In dit hoofdstuk worden enkele werkplekken beschreven waar in 
Nederland met grondwater wordt gewerkt. Hierbij worden zo mogelijk 
voorbeelden gegeven en ook een indicatie van welke beroepsgroepen 
mogelijk werken op deze plekken. 
 

4.1 Werken bij drinkwaterbedrijven 
In de Nederlandse radonmeetcampagne 2016-2017 zijn 
drinkwaterbedrijven door het RIVM aangemerkt als specifieke 
werkplekken waar de kans bestaat dat het referentieniveau voor de 
jaargemiddelde radonconcentratie wordt overschreden. In beluchtings- 
en filtratieruimten van grondwaterzuiveringsstations bij 12 locaties werd 
in dit onderzoek een gemiddelde jaargemiddelde radonconcentratie van 
707 Bq∙m-3 gevonden, met een maximum van 5.661 Bq∙m-3 [1]. Dit is 
ver boven het Nederlandse referentieniveau van 100 Bq∙m-3.  
In een Oostenrijks onderzoek hebben verschillende adviseurs van  
waterwerken gedurende twee jaar een persoonlijke radondetector 
gedragen. Zij werkten in deze periode bij verschillende waterwerken. 
Hieruit bleek dat twee van hen een blootstelling hoger dan 6 mSv per 
jaar ontvingen [32]. 
 
De blootstelling van werknemers van Nederlandse drinkwaterbedrijven 
is afhankelijk van diverse factoren, waarvan de radonconcentratie en de 
verblijfstijd de belangrijkste zijn. Op basis van de resultaten van het 
eerdere onderzoek van het RIVM en uit het bovengenoemde 
Oostenrijkse onderzoek zou er een zeker risico kunnen bestaan op 
overschrijding van het referentieniveau en/of de dosislimiet voor niet-
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blootgestelde werknemers op werkplekken bij Nederlandse 
drinkwaterbedrijven.  
In 2022 staat een campagne gepland om nader te onderzoeken wat de 
blootstelling van werknemers is.  
 
Nederland heeft 10 bedrijven die drinkwater leveren. Zij hebben 
ongeveer 187 grondwaterwinningslocaties tot hun beschikking [33] Bij 
veel van deze winniglocaties is een grondwaterzuiveringsstation 
aanwezig.6  
 
Beroepsgroepen die werkzaam zijn in drinkwaterbedrijven zijn onder 
andere medewerkers die werken op het gebied van de engineering en 
productie & distributie. Bijvoorbeeld een onderhoudsmedewerker, 
monsternemer, inspecteur, technicus productie, et cetera. [34].  
 

4.2 Werken op een geothermielocatie  
Bij geothermie wordt warmte gewonnen uit de (diepe) ondergrond.  
Op het moment zijn er 34 geothermielocaties, waarvan er 12 in 
ontwikkeling zijn [35]. In het kader van de energietransitie zijn er in 
Nederland ambitieuze plannen voor het verder uitbreiden van deze 
manier van warmteproductie in de toekomst.  
In de geothermie wordt water uit de diepe ondergrond naar boven 
gehaald, waardoor, net als bij grondwaterwinning, de kans bestaat dat 
radon vrijkomt. Een deel van dit radon ontsnapt met het ontgassen van 
het water. Bij ontgassing in een gesloten ruimte kan de radonconcentratie 
oplopen. Ook kan radon vrijkomen bij het vervangen van onderdelen van 
de geothermie-installatie. Dit is wellicht alleen van belang als dit gebeurt 
in een gesloten ruimte. Voor werknemers geldt een risico op blootstelling 
door inademing van radon bij onderhoudswerkzaamheden en bij het 
afvoeren van radioactieve rest- en afvalstoffen (waaronder filters en 
scales) [36]. Het zijn zeer specifieke werkzaamheden, en het is daarom 
voorstelbaar dat specifieke bedrijven ontstaan die deze 
onderhoudswerkzaamheden voor verschillende geothermie-installaties 
gaan verrichten, waardoor de blootstelling voor de werknemers 
accumuleert. Door de brancheorganisatie geothermie is bij een installatie 
een radonmeting gedaan in de ruimte waar filters worden gewisseld. Hier 
is de grootste kans op blootstelling aan radon. De gemeten 
radonconcentratie in deze ruimte is 2 Bq⋅m-3, gemiddeld over 60 dagen 
[37]. Op basis hiervan lijkt het niet waarschijnlijk dat het referentieniveau 
en/of de dosislimiet voor niet-blootgestelde werknemers op Nederlandse 
geothermielocaties wordt overschreden. Echter, omdat de radiologische 
omstandigheden per locatie – en daarmee per installatie – sterk kunnen 
verschillen, en dit slechts een meting bij één installatie betreft, is de 
aanbeveling om bij meerdere installaties metingen te verrichten om met 
meer zekerheid te kunnen vaststellen of de radonconcentratie bij 
geothermie-installaties in het algemeen lager is dan het referentieniveau. 
 
Het is onbekend hoeveel werknemers werken op geothermielocaties die 
mogelijk in aanraking komen met radon. 
 

 
6 Persoonlijke mededeling 
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De volgende beroepsgroepen zijn betrokken bij een geothermie-
installatie: operator geothermie, well tester, coil operator, slickline 
operator, driller, mechanic, inspecteur (stoomwezen), industrieel reiniger. 
 

4.3 Werken bij viskwekerijen 
Bij in elk geval één viskwekerij in Nederland wordt grondwater belucht 
om het zuurstofgehalte te verhogen en de hoeveelheid stikstof te 
verlagen. Zoals eerder beschreven kan het beluchten van water leiden 
tot het vrijkomen van radon. Als dit in een afgesloten ruimte gebeurt, 
kan de jaargemiddelde radonconcentratie in de binnenruimte toenemen, 
en mogelijk boven het referentieniveau van 100 Bq∙m-3 komen. In een 
Amerikaanse studie zijn momentane radonconcentraties van 200 tot 
1.000 Bq∙m-3 gemeten; dit was bij viskwekerijen die binnen hun water 
beluchten. Hierbij moet worden vermeld dat de radonconcentraties sterk 
fluctueerden in de tijd. Door de korte verblijfstijden in de specifieke 
ruimte werden de werknemers van de viskwekerij blootgesteld aan 
0,004 tot 1,1 mSv per jaar gebaseerd op de UNSCEAR DCC [38]. Voor 
één werknemer was de blootstelling aan radon hoger dan de in 
Nederland geldende limiet voor niet-blootgestelde werkers. 
 
Hoe de situatie in Nederlandse viskwekerijen precies is, is niet bekend. 
Wel is duidelijk dat in elk geval één viskwekerij in Nederland (zout) 
grondwater oppompt op een diepte van 250 tot 300 meter. Dit water is 
zeer geschikt voor de viskwekerij omdat hierin geen ziektekiemen, 
schimmels en algen aanwezig zijn. Ook wordt het water na gebruik in de 
viskwekerij, na filtering, gebruikt voor het kweken van zilte groenten. 
Bij het schoonmaken van het water voor hergebruik wordt door middel 
van een ventilatiesysteem bij het filter het CO2-gehalte verlaagd. Het 
CO2 wordt naar buiten afgevoerd. Of hier ook radon bij vrijkomt en wat 
de jaargemiddelde radonconcentratie is in deze kwekerij, is niet bekend. 
Ook is onvoldoende informatie beschikbaar over verblijfstijden van 
werknemers op deze werkplekken. Op basis van de bovenstaande 
informatie uit Amerikaans onderzoek zou het – afhankelijk van de 
verblijfstijd – mogelijk zijn dat in de Nederlandse situatie de dosislimiet 
voor niet-blootgestelde werknemers op viskwekerijen die gebruikmaken 
van grondwater wordt overschreden. 
 
In Nederland zijn in het vierde kwartaal van 2020 155 viskwekerijen bij 
het CBS bekend. Het is niet bekend hoeveel viskwekerijen hun bassins 
binnen hebben en of zij hun water ook binnen beluchten. Ook is niets 
bekend over de ventilatievoorzieningen en het aantal werknemers. 
 
Beroepsgroepen die werkzaam zijn bij viskwekerijen zijn: medewerker 
aquaculture en medewerker vis- en schaaldierkwekerij.  
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5 Overig  

5.1 Werken in de glastuinbouw (CO2-bemesting) 
In de glastuinbouw wordt onder andere gebruikgemaakt van de 
verbranding van aardgas om de kas mee te verwarmen. De 
verbrandingsgassen worden afgevangen en naar de kas geleid waar het 
CO2 uit de verbrandingsgassen zorgt voor een betere groei van de 
gewassen. Aardgas bevat van nature ook een kleine hoeveelheid radon, 
dat naast het CO2 ook in de kas komt bij de CO2-bemesting van het 
gewas. De mate is afhankelijk van de hoeveelheid radon die zich in het 
aardgas bevindt. Door onvoldoende ventilatie kan de radonconcentratie 
mogelijk boven het referentieniveau uitkomen [1]. Ook is dit afhankelijk 
van de hoeveelheid verbrandingsgassen die in de kas wordt gedoseerd. 
Dit is mede afhankelijk van het seizoen. In de zomer is het buiten langer 
licht, waardoor de gewassen sneller groeien. Om de groei verder te 
stimuleren wordt dan in de kas extra CO2 gedoseerd.  
 
CO2 gebruikt voor bemesting wordt verkregen bij verwarming met een 
warmtekrachtkoppeling (WKK) of centrale verwarming. Maar ook kan 
het worden verkregen door CO2 af te vangen bij industriële processen of 
uit bijvoorbeeld houtstook of vergisting. De glastuinbouw maakt voor 
het verwarmen van de kassen steeds vaker gebruik van aardwarmte 
(geothermie). Hierdoor neemt het aardgasgebruik in de sector af, met 
als mogelijk gevolg dat ook de gemiddelde radonconcentratie in de 
kassen afneemt. De besparing is nu 6,5% [39]. Deze besparing neemt 
mogelijk toe doordat het aantal geothermielocaties toeneemt (zie 
paragraaf 4.2). 
 
In de Nederlandse radonmeetcampagne 2016-2017 zijn 
glastuinbouwbedrijven door het RIVM aangemerkt als specifieke 
werkplekken waar de kans bestaat dat het referentieniveau voor de 
jaargemiddelde radonconcentratie wordt overschreden. Tijdens de 
meetcampagne zijn van 19 bedrijven met 38 meetlocaties resultaten 
teruggekomen. Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde radonconcentratie 
22,6 Bq⋅m-3 is. Echter bij één bedrijf is een jaargemiddelde 
radonconcentratie gemeten van 173 Bq⋅m-3. Dit is boven het 
referentieniveau van 100 Bq⋅m-3. De hoogst gemeten radonconcentraties 
zijn gemeten bij bedrijven die rookgassen gebruiken van de centrale 
verwarmingsketel en warmtekrachtkoppeling (WKK). Verdere analyse om 
deze gemeten waarden te duiden en om meer inzicht te krijgen in wat dit 
betekent voor de blootstelling van de werknemers bij deze 
glastuinbouwbedrijven, is nodig.  
 
In het eerste kwartaal van 2021 staan in Nederland bij het CBS 
3.470 glastuinbouwbedrijven geregistreerd. Hoeveel bedrijven daarvan 
bemesting met CO2 afkomstig van aardgas gebruiken, is onbekend. In 
de glastuinbouw waren in 2018 structureel 74.210 werknemers actief, 
op piekmomenten waren dit 125.140 werknemers [40].  
 
Beroepsgroepen die onder andere werkzaam zijn in de glastuinbouw 
zijn: productiemedewerker, operator/machinebediener, 
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teeltmedewerker, leidinggevende productie/teelt, teeltspecialist, 
specialist gewasbescherming, vorkheftruckchauffeur, logistiek 
medewerker, laboratoriumpersoneel, uitzendkrachten [41]. 
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6 Meten van de blootstelling aan radon op de werkplek 

In de vorige hoofdstukken zijn verschillende voorbeelden gegeven van 
werkplekken waar hoge radonconcentraties kunnen voorkomen. Voor 
een aantal van deze werkplekken geldt bovendien dat de kans bestaat 
dat het referentieniveau voor de jaargemiddelde radonconcentratie 
wordt overschreden, en daarmee ook wellicht de dosislimiet van 1 mSv 
per jaar voor niet-blootgestelde werkers.  
Als meer duidelijkheid is gewenst over de feitelijke effectieve dosis als 
gevolg van de blootstelling aan radon voor de werknemers die werken 
op deze werkplekken, zijn metingen nodig.  
 
In dit hoofdstuk worden enkele meetstrategieën beschreven die in de 
eerder genoemde onderzoeken werden gebruikt. Deze zijn samengevat 
in de tabel hieronder. Hieruit wordt duidelijk dat in alle gevallen de 
radonconcentratie in de ruimte is bepaald, en daarnaast de individuele 
blootstelling is berekend of gemeten. In de paragrafen 6.1. en 6.2 
worden enkele van deze onderzoeken nader beschreven.  
 
Tabel 1 Overzicht van onderzoeken uit literatuur die zijn verricht om tot een 
inschatting van de blootstelling te komen 

Situatie Locatie/materiaal Onderzoek Refe-
rentie 

Ruimte 
meting 

Individuele 
berekening 

Persoonlijke 
radonmeter 

Onder-
gronds 

Metro Seoul  [7] x x  
Nederland  [1] x   

Opgravingen/ 
bodemonderzoek 

Maleisië  [8] x x x 
Egypte  [10] x  x 

Aanleg en onderhoud 
in tunnels 

Hongkong  [13] x x  
Britse telecom  [6] x   

Werken in grotten, 
groeven, mijnen 

Altamira  [42] x x  
Nederland  [1] x   

Bouw-
materialen 

Beton/cement Productie  [1] x   
Werkplaats  [19] x   

Decoratieve 
bouwmaterialen 

Spaanse 
granietgroeve  

[24] x x  

Natuursteen-
bewerkings 
bedrijven NL 

[1] x   

Gips  [28]   x 
Overig  [30] x   

Grondwater Drinkwater Oostenrijkse 
inspecteurs  

[32] x  x 

Nederland  [1] x   
Geothermie  Nederland [37] x   
Viskwekerij Verenigde 

Staten 
[38] x x x 
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6.1 Metingen in ruimtes en berekening individuele dosis 
Bij het aanleggen van treintunnels in Hongkong (zie ook paragraaf 2.3) 
hebben de onderzoekers draagbare actieve radongasdetectoren gebruikt 
om de radonconcentratie in de tunnelruimte gedurende de 
werkzaamheden te monitoren. Ze gebruikten deze meters voor metingen 
waarbij de radonconcentratie elke 30 minuten werd gerapporteerd. Ook 
werd een detector gebruikt voor het meten van radondochters. Door 
middel van een pomp werd lucht aangezogen en werden de meegekomen 
radondochters in de lucht op een papierfilter verzameld, waarna de 
hoeveelheid alfa-activiteit op het filter werd bepaald. Hierdoor was het 
mogelijk om vroegtijdig mitigerende maatregelen te nemen indien de 
radonconcentratie boven een vooraf bepaalde waarde kwam. Ook werden 
passieve track-etch detectoren gebruikt om de over langere perioden (ten 
minste voor 30 dagen) gemiddelde radonconcentratie in de ruimte te 
meten. Met deze gemeten radonconcentratie werd in combinatie met de 
verblijfstijden van de werknemers de effectieve dosis bepaald als gevolg 
van radon door dit te vermenigvuldigen met een DCC (ICRP-65) en met 
de equilibriumfactor van de radondochters in de ruimte [13].  
 
Om een duidelijker beeld te krijgen van de mate van radonblootstelling 
van de gidsen in de Spaanse Altamira-grot zijn op vaste plaatsen 
gedurende een jaar lang elk uur radonmetingen gedaan met een 
continue radonmonitor waarbij de lucht passief de meetruimte 
binnenkwam. Met de 8.587 verkregen metingen van de uurgemiddelde 
concentratie is met behulp van de aanwezigheidstijden van de gidsen in 
de grot, een DCC en een equilibriumfactor, de effectieve dosis van de 
gidsen bepaald. Ook is op deze plaatsen de jaargemiddelde 
radonconcentratie bepaald, zoals beschreven in paragraaf 2.4. Alle 
gegevens zijn continue bijgehouden in een spreadsheet, waardoor de 
mate van blootstelling van de gidsen de hele tijd inzichtelijk bleef [42].  
 

6.2 Metingen in ruimtes en meting individuele radonblootstelling 
Zoals weergegeven in Tabel 1 worden bij vijf van de onderzoeken 
persoonlijke radonmeters gebruikt om de blootstelling aan radon te 
bepalen (weergegeven als persoonlijke radonmeter). Van enkele 
onderzoeken wordt de methode hierna beschreven. 
 
Zowel het doen van de individuele berekeningen als een persoonlijke 
radonmeter is toegepast in het in paragraaf 4.3 genoemde onderzoek bij 
een viskwekerij. Hier droegen de werknemers tijdens het betreden van 
de specifieke ruimte een persoonlijke radondetector. Daarnaast werd 
ook de radonconcentratie in de specifieke ruimte gemeten, waarmee 
met behulp van de geregistreerde bezettingstijden en een DCC de 
blootstelling aan radon is bepaald. Uiteindelijk vonden de onderzoekers 
de methode met de radonconcentratie gemeten in de specifieke ruimte 
betrouwbaarder, omdat de aanwezigheidstijden in de specifieke ruimte 
te kort waren om betrouwbare resultaten te krijgen met de persoonlijke 
radondetectoren [38]. 
 
In 2007 is de ontwikkeling begonnen van een elektronische detector 
(anders dan de Alphaguard) die geschikt is om voor lange (> 1 jaar) en 
korte termijn (dagen) de blootstelling aan radon te bepalen. Deze werkt 
met een diffusiekamer en elektronische stralingsdetectoren. De detector 
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heeft een klein formaat en weegt 150 gram, waardoor deze ook kan 
worden gebruikt voor persoonlijke radonmetingen. Daarbij heeft de 
detector de mogelijkheid om tijdgerelateerde analyses in de 
radonconcentratie te doen. De detector is gebruikt bij het onderzoek naar 
de individuele radonblootstelling van Oostenrijkse drinkwaterinspecteurs 
[32] en bij de bewakers van Egyptische graftombes [43]. 
 

6.3 Andere methoden 
In paragraaf 3.2.2 is een Nederlands onderzoek beschreven naar de mate 
van blootstelling van stukadoors. Hier is met behulp van persoonlijke 
luchtbemonstering een radonblootstelling van stukadoors bepaald. 
Gedurende de werkzaamheden werd met deze luchtbemonstering stof 
verzameld, waarvan werd aangenomen dat een deel hiervan door de 
stukadoor werd ingeademd. Deze stofmonsters zijn vervolgens 
radiologisch geanalyseerd. Na het doen van verschillende aannames is 
aan de hand van de hoeveelheid radondochters in het stofmonster de 
mate van blootstelling van de stukadoors bepaald [28]. Dit is een 
tijdsintensieve methode om de mate van blootstelling te bepalen ten 
opzichte van het bepalen van de blootstelling met een radonmeter.  
 
Bij het in paragraaf 3.2.1 beschreven onderzoek in een Spaanse 
granietgroeve is ook een hoeveelheid vrijgekomen stof verzameld en 
radiologisch geanalyseerd, waarna met verschillende conservatieve 
aannames (totale inhalatie van lucht is gesteld op 1.906 m3∙j-1, 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stof per m3 in de ruimte, 2.080 
werkuren per jaar, et cetera) de mate van blootstelling als gevolg van 
dit stof is bepaald [24]. 
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7 Conclusie, discussie en aanbevelingen 

7.1 Conclusie 
In dit rapport zijn op basis van literatuuronderzoek beroepsgroepen in 
kaart gebracht waarvoor een risico bestaat op blootstelling op de 
werkplek aan jaargemiddelde radonconcentraties hoger dan het hiervoor 
geldende referentieniveau. Risicofactoren voor een (specifieke) 
beroepsgroep zijn: werken onder de grond (bij opgravingen, aanleg van 
en onderhoud aan tunnels), werken met grondwater (geothermie, 
drinkwaterzuivering, viskwekerijen), werken in glastuinbouw met CO2-
bemesting uit WKK en centrale verwarming, en werken met radium-226 
bevattende bouwmaterialen.  
De hierbij behorende beroepsgroepen zijn archeologen, 
aardwetenschappers, werknemers die in tunnels werken, werknemers bij 
waterzuiveringsinstallaties, bij viskwekerijen, in grotten, groeven en 
mijnen, en werknemers bij glastuinbouwbedrijven met CO2-bemesting. De 
resultaten zijn weergeven in Tabel 2. Ook is in deze tabel op basis van de 
beschikbare informatie een inschatting gegeven van het risico op 
overschrijding van de dosislimiet voor een niet-blootgestelde werknemer. 
Beroepsgroepen waarvoor overschrijding van de dosislimiet 
onwaarschijnlijk is, zijn groen gearceerd; beroepsgroepen waarvoor 
overschrijding denkbaar of waarschijnlijk is, zijn respectievelijk geel en 
oranje gearceerd. Beroepsgroepen waarvoor dit onbekend is, zijn grijs 
gearceerd. Uit de tabel blijkt dat de hoogste radiologische risico’s worden 
verwacht voor beroepsgroepen die werkzaam zijn in grotten en bij 
drinkwaterbedrijven. Voor beroepsgroepen binnen de geothermiesector 
en bij viskwekerijen was het op basis van de beschikbare informatie (nog) 
niet mogelijk een inschatting te maken van de radiologische risico’s.  
 
Ten slotte is een aantal methodes beschreven dat is toegepast in de 
diverse beschreven onderzoeken voor het bepalen van 
radonconcentraties en de effectieve dosis van werknemers op 
werkplekken. De meest toegepaste methode is de bepaling van de 
effectieve dosis door middel van het meten van de radonconcentratie in 
de binnenruimte en het combineren daarvan met geregistreerde 
verblijfstijden; ook is dit mogelijk door het dragen van persoonlijke 
radonmeters. Dit laatste werd in één onderzoek als minder betrouwbaar 
beoordeeld dan het bepalen van de blootstelling op basis van de 
gemeten radonconcentratie in combinatie met aanwezigheidstijden in de 
betreffende ruimte. De reden hiervoor was dat de aanwezigheidstijden 
te kort bleken om betrouwbare resultaten te krijgen.  
Indien wordt gewerkt met radium-226 bevattende bouwmaterialen 
waardoor tijdens de werkzaamheden stof vrijkomt, kan ook door het 
bemonsteren en analyseren van stof uit de lucht de effectieve dosis 
worden bepaald. 
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Tabel 2 Werkplekken en beroepsgroepen die te maken hebben met een verhoogde radonconcentratie. De inschatting van de 
waarschijnlijkheid op overschrijding van de dosislimiet voor niet-blootgestelde werknemers is aangegeven met groen (onwaarschijnlijk), 
geel (mogelijk) of oranje (waarschijnlijk) 
Risicofactor Type werkplek/ 

materiaal 
Specifieke 
locatie/materiaal 

Beroepsgroepen Aantal 
werknemers/ 
fte/bedrijven 

Werken onder 
de grond 

Werken in metro 
(§ 2.1) 

 - Metropersoneel (beveiligers, lokettisten, 
schoonmakers, machinisten) 

onbekend 

Werken bij op-
gravingen/bodem-
onderzoek (§ 2.2) 

Archeologen, aardwetenschappers 850 werknemers 

Werken in tunnels 
(§ 2.3) 

Werknemers die tunnels bouwen, medewerker 
beheer en onderhoud tunneloperator 

onbekend 

Werken in 
grotten, groeven 
en mijnen (§ 2.4) 

Gidsen en andere werknemers, zoals schoon-
makers, onderhoudspersoneel et cetera 

onbekend 

Werken met 
radium-226 
bevattende 
bouw-
materialen 

Werken met 
cement en beton 
(§ 3.1) 

Op de bouwplaats Betontimmerman, betonstorter, betonwerker, 
betonboorder/-zager, betonboorder, 
molenbaas, menger, stortbaas, metselaar, 
ovenbouwer (bijvoorbeeld glasovens), 
opperman, voeger, bouwvakhelper (onder 
anderen betonafwerker, betonwerker-
opperman, hulparbeider bij de betonmolen, 
molenhulp, voegwerker), personeel van 
betonpompbedrijven, medewerkers werkzaam 
bij mortel- en morteltransportondernemingen 

> 29.000 werknemers 

Bij de productie-
faciliteit 

Productiemedewerkers en logistiek mede-
werkers 

onbekend 

Werken met 
decoratieve 
bouwmaterialen 
(§ 3.2) 

Natuursteen Werknemers in de afbouw: natuursteen 1610 fte 
Gips (stuc- en 
pleistermateriaal) 

Werknemers in de afbouw: stukadoors 10.000 fte 

Overig Werknemers in de afbouw: blokkensteller 
(gips), vloer/plafond 

5.340 fte 
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Risicofactor Type werkplek/ 
materiaal 

Specifieke 
locatie/materiaal 

Beroepsgroepen Aantal 
werknemers/ 
fte/bedrijven 

Werken met 
grondwater 

Waterzuiveringsin
stallatie (§ 4.1) 

-  Onderhoudsmedewerker, monsternemer, 
inspecteur, technicus productie 

10 bedrijven, 
187 locaties 

Geothermie-
installatie (§ 4.2) 

Operator geothermie, well tester, coil 
operator, slickline operator, driller, mechanic, 
inspecteur (stoomwezen), industrieel reiniger 

34 locaties 

Viskwekerij (§ 
4.3) 

Medewerkers viskwekerij 155 bedrijven; 
onbekend hoeveel 
indoor 

Overig  Werken in de 
glastuinbouw 

- Productiemedewerker, operator/machine-
bediener, teeltmedewerker, leidinggevende 
productie/teelt, teeltspecialist, specialist 
gewasbescherming, vorkheftruckchauffeur, 
logistiek medewerker, laboratoriumpersoneel, 
uitzendkrachten 

3.470 bedrijven, 
structureel 
74.210 werknemers, 
piekmomenten 
125.140 werknemers. 
Onbekend hoeveel 
bedrijven CO2-
bemesting gebruiken 
van centrale 
verwarming en WKK 
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7.2 Discussie 
7.2.1 Toepassing buitenlandse informatie op Nederlandse werkplekken 

In een aantal gevallen is het lastig om informatie uit internationale 
onderzoeken te projecteren op de Nederlandse situatie en om op basis 
daarvan conclusies te trekken over blootstellingsrisico’s. De 
omstandigheden op Nederlandse werkplekken zijn niet altijd voldoende 
bekend, en dit geldt eveneens voor een typische verblijfstijd van 
werknemers op Nederlandse werkplekken.  
 

7.2.2 Bouwmaterialen 
In 2018 is een update gemaakt van de database van NORM-bevattende 
bouwmaterialen uit Europa [44]. Hierin worden voor verschillende 
bouwmaterialen de activiteitsconcentratie van radium-226, thorium-232 
en kalium-40 vermeld. Uit het Israëlisch onderzoek naar de 
exhalatiewaarde van beton blijkt dat als de activiteitsconcentratie groter 
is, het niet altijd betekent dat de exhalatiewaarde ook toeneemt; dit 
hangt af van de dichtheid van het materiaal. De radium-226-
activiteitsconcentratie kan wellicht wel een indicatieve waarde zijn. In 
relatie met de werkomstandigheden zal hier verder onderzoek naar 
moeten worden verricht.  
 
Ook zijn in deze database voor enkele bouwmaterialen de emanatie- en 
exhalatiewaarde van radon gegeven; ook voor enkele in Nederland 
vervaardigde materialen. Uit deze tabel (zie bijlage 2) blijkt dat voor 
deze Nederlandse materialen de mediane waarde van de 
radiumconcentratie 23 Bq∙kg-1 is. Het is afhankelijk van verschillende 
factoren (ventilatievoud, grootte van de ruimte, hoeveelheid materiaal, 
hoeveelheid stof, et cetera) in welke mate de materialen een bijdrage 
leveren aan de radonconcentratie in de binnenruimte.  
De exhalatiewaarde kan gegeven worden in de eenheid van activiteit per 
tijd en massa, of per tijd en oppervlakte (Bq∙m-2∙kg-1 of Bq∙m-2∙s-1). Alleen 
gegevens uitgedrukt in dezelfde eenheid zijn met elkaar te vergelijken; en 
als de dichtheid en dikte van het proefstuk niet bekend zijn, zijn de 
verschillende eenheden niet in elkaar om te zetten. 
Uit de eerder genoemde Canadese studie [30] bleek dat met een 
exhalatiewaarde van 300 Bq∙m-2∙d-1 de toename in de radonconcentratie 
in de binnenruimte klein is, namelijk 18 Bq∙m-3. Als deze exhalatiewaarde 
wordt vergeleken met de maximale exhalatiewaarde (149 Bq∙m-2∙d-1) 
gegeven in de database van bouwmaterialen vervaardigd in Nederland 
(zie bijlage 2), kan dat erop wijzen dat voor deze materialen de toename 
in de radonconcentratie in de binnenruimte ook klein is onder 
gelijkblijvende omstandigheden. Hierbij is geen rekening gehouden met 
de mogelijkheid dat door bewerkingen van de materialen stof vrijkomt. 
Inhalatie van het respirabele stof kan de mate van blootstelling van de 
werknemer vergroten. Dit is onderzocht in het onderzoek naar 
stukadoors, waarin werd geconcludeerd dat de effectieve dosis niet boven 
de dosislimiet voor niet-blootgestelde werkers komt. Bij de andere 
materialen is hier geen onderzoek naar gedaan. 
Voor de hoeveelheid vrijkomend inert stof en kwarts bij werkzaamheden 
met deze materialen zijn, in verband met de niet-radiologische 
eigenschappen hiervan, limiterende waarden opgenomen in de 
Nederlandse arbo-wetgeving [27]. 
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7.3 Aanbevelingen 
7.3.1 Vervolgonderzoek 

Inmiddels is (vervolg)onderzoek gestart naar blootstelling van 
werknemers op werkplekken in grotten en drinkwaterbedrijven. Op 
grond van het voorgaande kan het nuttig zijn om daarnaast meer 
informatie te verwerven over de blootstelling van werknemers op 
werkplekken binnen de geothermiesector, bij viskwekerijen en 
glastuinbouw met CO2-bemesting van WKK en/of centrale verwarming. 
Het is onduidelijk wat de invloed van stof is bij het werken met radium-
226 houdende bouwmaterialen. Het kan nuttig zijn om ook hier meer 
informatie over in te winnen.  
 
Wat betreft werken onder de grond geldt dat kan worden overwogen om 
specifiek in gebieden waar de concentratie radium-226 in de bodem 
relatief hoog is: 

• aandacht te besteden aan beroepsgroepen die werken bij het 
onderhoud en aanleggen van tunnels; 

• onderzoek te doen naar de momentane en/of jaargemiddelde 
radonconcentraties bij Nederlandse opgravingen. 

 
Voor werken met bouwmaterialen lijkt de overschrijding van de 
dosislimiet als gevolg van blootstelling aan radon onwaarschijnlijk. 
Wellicht komt dit door de al limiterende waarden die gelden voor het 
vrijkomen van inert stof en kwarts. Wellicht is het nuttig om te 
onderzoeken of dit ook de blootstelling aan radon voldoende reguleert 
bij werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt. 
 

7.3.2 Preventie 
In de literatuur wordt veelvuldig het belang van ventileren genoemd: 
hiermee wordt de radonconcentratie omlaag gebracht. Dit is zeker 
noodzakelijk als de jaargemiddelde radonconcentratie boven het 
referentieniveau uitkomt. Daarbij is het belangrijk voor werknemers om 
hen bewust te laten zijn van de aanwezigheid van radon. Dit blijkt ook 
uit de in paragraaf 4.1 genoemde Oostenrijkse studie waar de 
blootstelling van inspecteurs voor waterwerken ongeveer 2 jaar is 
gemonitord. Uitleg over radon en de invloed van de blootstellingstijd 
bleek voldoende om de mate van blootstelling duidelijk te verlagen; 
hoeveel precies wordt niet beschreven [32]. Hieruit blijkt het positieve 
effect van informatievoorziening aan werknemers over radon. 
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Bijlage 1 Radonactieplannen andere Europese landen 

Verschillende Europese landen hebben nationale radonactieplannen 
gepubliceerd. Uit deze actieplannen blijkt dat deze landen oog hebben 
voor radon op de werkvloer. Hun beleid is gericht op werkplekken, niet 
op verschillende beroepsgroepen die in een werkruimte werken waar de 
radonconcentratie boven het referentieniveau komt. In de 
radonactieplannen van Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk is aandacht 
voor radonexhalerende bouwmaterialen. Zij vermelden dat hier verder 
onderzoek naar wordt gedaan. Het Belgische plan vermeldt dat de 
activiteitsconcentratie-index een laag jaargemiddelde 
radonconcentratieniveau (100 Bq∙m-3 of lager) in gebouwen waarborgt 
onder normale ventilatieomstandigheden (zie ook hoofdstuk 6) 
In elk radonactieplan wordt het referentieniveau benoemd. In eerste 
instantie de jaargemiddelde radonconcentratie in lucht [in Bq∙m-3]. Deze 
ligt tussen de 100 en 1.000 Bq.m-3. In België, Zweden, Finland en het 
Verenigd Koninkrijk worden ook tijdsgeïntegreerde 
radonconcentratiewaarden genoemd. Naar deze waarden wordt pas 
gekeken als het referentieniveau voor de jaargemiddelde 
radonconcentratie wordt overschreden.  
De (specifieke) werkplekken die in deze actieplannen worden genoemd, 
zijn: begane grond, kelders, onder de grond in bijvoorbeeld mijnen en 
grotten, specifieke werkplekken, zoals radonspa’s en 
drinkwaterzuiveringsbedrijven, of andere bedrijven waar handelingen 
met grondwater worden verricht. Vaak wordt genoemd dat als een 
werkplek in een gebied met een hoge radonconcentratie in de bodem 
ligt, de radonconcentratie gemeten moet worden op werkplekken die in 
kelders of de begane grond situeren. Dit is een verplichting die komt uit 
de richtlijn 2013/59/Euratom. Ook geldt dit voor werkplekken onder de 
grond, zoals in mijnen en grotten.  
In Finland en in het Verenigd Koninkrijk is ook de bezettingsgraad van 
een werkruimte meegenomen. In het radonactieplan van het Verenigd 
Koninkrijk wordt rekening gehouden met een concrete bezettingsgraad. 
Bij een bezetting van ten minste één uur per week of ten minste 50 uur 
per jaar, moet van alle werkplekken onder de grond de 
radonconcentratie worden gemeten. In Finland bepaalt de bezettingstijd 
van de werkplek aan welk referentieniveau moet worden getoetst.  
Als de referentiewaarde wordt overschreden, dan moet in meerdere 
landen de individuele mate van blootstelling worden bepaald. In de 
nationale actieplannen is niet terug te zien hoe deze wordt bepaald. Als 
dan de nationaal wettelijk bepaalde waarde voor niet-blootgestelde 
werkers wordt overschreden, moet de werknemer worden gezien als 
blootgestelde werker en dan moeten de wettelijke bepalingen hiervoor 
worden opgevolgd, waaronder persoonlijke dosimetrie valt. In de tabel 
hieronder (Tabel 3) worden de gevonden resultaten weergegeven.  
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Tabel 3 Samenvatting relevante onderwerpen aangaande dit rapport uit radonactieplannen uit diverse Europese landen 
 Referentieniveau Meten Bouw-

materialen 
Opmerkingen 

 Woning 
[Bq∙m-3] 

Werkplek 
[Bq∙m-3] 

Radon 
prone area 

Non Radon 
prone area 

Specifieke 
werkplekken 

Speci-fieke 
beroe-pen 

  

Verenigd 
Koninkrijk 
[45] 

200 300 Werkplekken 
onder de 
grond en 
op de 
begane 
grond 

Werkplekken 
onder de 
grond met 
bezettings-
graad > 
1h/wk of > 
50h per 
jaar 

- - In onderzoek Meting > referentieniveau 
dan individuele dosis-
bepaling  

Indien > 10 mSv dan 
blootgestelde werker 

Zwitser-
land [46, 
47] 

300 Non-radon-
exposed: 300 
Radon-
exposed: 
1000  

 Grotten, mijnen, 
watervoorzie-
ningsinstal-laties, 
constructies in de 
ondergrond, 
rioolsyste-men 
waar is gewerkt 
met radiumverf 

- Niet specifiek 
genoemd 

Meting > referentieniveau: 
individuele dosisbepaling  

Indien > 10 mSv: 
vergunningsplicht en 
blootgestelde werker 
(persoonlijke dosimetrie) 

Duitsland 
[48] 

 300 Werkplekken 
onder de 
grond en 
op de 
begane 
grond en 
met regel-
matig of 
herhaalde-
lijk verblijf 

- Grotten, mijnen, 
radonspa’s, 
drinkwater-
leverings-
bedrijven 

- Niet specifiek 
genoemd 

Bij overschrijding 
mitigerende maat-
regelen, blijft hoog dan 
melden aan bevoegd 
gezag 
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 Referentieniveau Meten Bouw-
materialen 

Opmerkingen 

 Woning 
[Bq∙m-3] 

Werkplek 
[Bq∙m-3] 

Radon 
prone area 

Non Radon 
prone area 

Specifieke 
werkplekken 

Speci-fieke 
beroe-pen 

  

Frankrijk  
[49] 

300  Werkplekken 
op de 
begane 
grond en in 
kelders 

- Niet benoemd - Niet specifiek 
genoemd 

- 

België  
[50] 

300 300 
 

Gebouwen in 
gebieden 
van klasse 
2 (> 5% 
over-
schrijding 
referentie 
waarde) 

 Ondergrondse 
werkplekken; 
waterzuive-rings-
instal-laties 

- De index voor 
activiteitscon-
centratie in 
bouwmateria-
len waarborgt 
een laag 
radonniveau in 
gebouwen 
onder normale 
ventilatieom-
standigheden 

Bij een bezetting van 2000 
h en 0,6 MBq∙h∙m-3 dan 
overschrijding van de 
referentiewaarde  

Tsjechië  
[47, 51] 

300 300 Werkplaatse
n in 
kelders, op 
de begane 
grond  

Publiektoe-
gankelijke 
gebouwen 

Productie van 
bouwmateria-
len, handelingen 
met grondwater, 
werkplekken 
waar na maat-
regelen de 
concentratie 
alsnog hoog blijft 

- Regelmatige 
update 
technische 
aspecten 

Bij individuele blootstelling 
> 6mSv gelden de 
wettelijke bepalingen 
voor blootgestelde 
werkers 
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 Referentieniveau Meten Bouw-
materialen 

Opmerkingen 

 Woning 
[Bq∙m-3] 

Werkplek 
[Bq∙m-3] 

Radon 
prone area 

Non Radon 
prone area 

Specifieke 
werkplekken 

Speci-fieke 
beroe-pen 

  

Finland  
[47] 

 Bezetting > 
600 h/a : 
300 

Bezetting < 
600 h/a: 0,5 
MBq∙h∙m-3 

Nieuw-bouw: 
200  

Alle werk-
plekken 
(10%> ref 
waarde); 
gebouw op 
een esker 
of op 
gravel/ 
zand; ge-
deeltelijk of 
geheel 
onder de 
grond 

 Bedrijven met niet 
alleen opper-
vlakte- water, 
mijnen, verwer-
ken van materi-
alen met moge-
lijke over-

schrijding zoals 
werken met 
NORM 

 Niet specifiek 
genoemd 

>Referentieniveau, dan 
nadere bepaling bloot-
stelling per werknemer. 
Indien dan blootgestelde 
werker, gelden de 
bepalingen van hiervoor, 
zoals persoonlijke 
dosimetrie 
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 Referentieniveau Meten Bouw-
materialen 

Opmerkingen 

 Woning 
[Bq∙m-3] 

Werkplek 
[Bq∙m-3] 

Radon 
prone area 

Non Radon 
prone area 

Specifieke 
werkplekken 

Speci-fieke 
beroe-pen 

  

Zweden  
[52] 

200 200 Geheel zweden is radon 
priority area, op alle 
werkplekken moet 
worden gemeten, de 
prioriteit ligt bij 
werkplekken onder de 
grond. 

Metingen ten minste 
2 maanden tussen sept 
en mei. Doel: alle 
werknemers met een 
risico > 0,72 MBq∙h∙m-3 
identificeren 

  Niet specifiek 
genoemd 

Meting > referentieniveau:  
werkplekken boven de 

grond: max. 
0,36 MBq∙h∙m-3 

Ondergrondse werkplekken 
(archieven et cetera): 
max. 0,72 MBq∙h∙m-3 

voor, in gemeubileerde 
werkplekken  

Ondergrondse werkplekken 
(mijnen, tunnels etc): 
max. 2,1 MBq∙h∙m-3 

Blootstelling 
> 0,72 MBq∙h∙m-3 dan 
bepaling individuele 
blootstelling en 
individuele monitoring 

Nederland 
[47] 

100 100 Werkplekken 
begane 
grond en 
kelders 

    Meting > referentieniveau: 
individuele blootstelling 
bepalen. Geplande 
blootstelling dan gelden 
de limieten voor 
blootgestelde werkers. 
Alle geplande 
blootstellingen moeten 
dan bij elkaar worden 
opgeteld.  
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Bijlage 2 Radiumconcentraties en radonexhalatiewaarden  

Tabel 4 Radiumconcentraties en radonexhalatiewaarden van in Nederland vervaardigde bouwmaterialen, overgenomen uit [44]. 

NETHERLANDS 
Building Materials 

n. 
samples 

Thick-
ness 
(cm) 

 
 

Emanation 
(%) 

Exhalation rate 226Ra  
(Bq kg−1) Value Unit 

Brick (Van Dijk and De Jong, 1991) 1 10 1680 1 290 mBq∙m-2∙h−1 39 

Brick (clay) (De Jong et al., 2006) 16 10 1670 0.3 (0.03–1) 4 (0.1–4) mBq∙kg-1∙h-1 39  
(27–45) 

Brick (clay) (De Jong et al., 2006) 5 10 (1370–2000) 
1370 

0.2 (0.07–
0.3) 4 (0.4–1) mBq∙kg-1∙h-1 

 
74  

(71–75) 

Brick (sand-lime) (De Jong et al., 2006) 22 10 (1350–1390) 
1820 10 (6–15) 8 (3–14) mBq∙kg-1∙h-1 10 

(4–17) 
Brick 20% FA (Van Dijk and De Jong, 
1991; Ackers et al., 1985b) 1 7 (1720–1910) 

1490 0.7 200 mBq∙m-2∙h-1 76 

Aerated concrete (De Jong et al., 2006) 14   13 (5–17) 10 (5–22) mBq∙kg-1∙h-1 11  
(6–16) 

Aerated concrete (Van Dijk and De Jong, 
1991) 1 10 570 18 850 mBq∙m-2∙h-1 22 

Aerated concrete (Van Dijk and De Jong, 
1991) 1 10 790 22 1200 mBq∙m-2∙h-1 18 

Aerated concrete with FA (EC, 1997; 
Van Dijk and De Jong, 1991) 1 10 810 21 3800 mBq∙m-2∙h-1 58 

Concrete (De Jong et al., 2006) 28  14 (6–26) 25 (4–40) mBq∙kg-1∙h-1 24  
(11–36) 

Concrete (BFS + FAf) (Van Dijk and De 
Jong, 1991) 1 2300 9 1510 mBq∙m-2∙h-1 19 

Concrete (PTL + phosphoslag) (Van Dijk 
and De Jong, 1991) 1 2390 1 6200 mBq∙m-2∙h-1 710 
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NETHERLANDS 
Building Materials 

n. 
samples 

Thick-
ness 
(cm) 

 
 

Emanation 
(%) 

Exhalation rate 226Ra  
(Bq kg−1) Value Unit 

Concrete A (PTL) (Van Dijk and De Jong, 
1991; Ackers et al., 1985b) 1 10 2360 26 2350 mBq∙m-2∙h-1 10 

Concrete B (BFS cement) (Van Dijk and 
De Jong, 1991; Ackers et al., 1985b) 1 10 2360 26 3550 mBq∙m-2∙h-1 16 

Concrete C (FA cement) (Van Dijk and 
De Jong, 1991; Ackers et al., 1985b) 1 10 2330 17 2500 mBq∙m-2∙h-1 14 

Concrete D (sintered FA grains) (Van 
Dijk and De Jong, 1991; Ackers et al., 
1985b) 

1 10 1900 6 2350 mBq∙m-2∙h-1 55 
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Bijlage 3 Literatuur zoekopdracht 

De zoekopdracht is tweeledig. De eerste zoekstring zoekt naar de 
werknemers/beroepsgroepen die blootstaan aan een verhoogde 
concentratie radon, de tweede zoekstring is gericht op bouwmaterialen 
die radon exhaleren en de werknemers die hieraan blootstaan. Daarnaast 
zijn van verschillende Europese landen radonactieplannen geraadpleegd.  
 
Voor blootstelling werknemers 
(ionising OR ionizing OR x-ray OR alpha OR gamma OR Thoron Or 
Radon) AND (radiation OR irradiation) AND (exposure OR dose OR 
dosimetr*) AND (occupational OR worker* OR staff OR practitioner*) 
AND (safety OR risk OR hazard OR *protection) AND (Radon OR Thoron) 
Alleen voor titel en abstract  
 
Resultaten: 155 
Na screening titels: 38 
Na screening abstract: 
 
Beroepsmatige blootstelling als gevolg van radon, thoron en 
gammastraling uit bouwmaterialen  
(ionising OR ionizing OR x-ray OR alpha OR gamma OR (Thoron OR 
220Rn) Or (Radon OR 222Rn) AND (radiation OR irradiation) AND 
exhalation AND (safety OR risk OR hazard OR *protection) AND 
(RadonOR Thoron) 
Alleen voor Titel en abstract 
 
Afzonderlijk is nog gezocht met de termen emanation en migration in 
plaats van exhalation. 
 
Resultaten: 37 
Na screening titels: 21 
Na screening abstracts overgebleven artikelen: 1 
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