Opzoeking van de gelokaliseerde bron
1. Schematische voorstelling van de module “opzoeking van de gelokaliseerde bron”
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2. Toelichting
b.1) Voor het eventueel opsporen van de bron :
wordt een specifieke losplaats voorzien ;
wordt de lading gelost op een oppervlak met een harde ondergrond. Om een eventuele
bodembesmetting te voorkomen, kan de intervenant de loszone afdekken met een plastieken dekzeil ;
worden bij het lossen de ramen van het voertuig gesloten en de ventilatie uitgeschakeld. Indien de
aanwezigheid van de bestuurder in het voertuig niet vereist is om tot het lossen over te gaan, dan
verwijdert deze zich van de interventieplaats ;
worden beschermingshandschoenen, een antistofmasker, een wegwerpoverall en overschoenen
gedragen door de intervenant en dit tijdens het lossen en het onderzoek van de lading ;
gebeurt het lossen stapsgewijs ;
wordt gedurende de ganse operatie het dosistempo permanent gemeten door de intervenant. Hij/zij
kan ook een dosimeter met rechtstreekse aflezing ter hoogte van de borst dragen waarvan het
alarmniveau is ingesteld op 20 µSv/u.
b.2) Zodra het dosistempo dat wordt gemeten ter hoogte van de borst van de intervenant, 20 µSv/u overschrijdt
(hetgeen in voorkomend geval door het alarm van de dosimeter met rechtstreekse aflezing gesignaleerd zal
worden) of indien het dosistempo op 10 cm afstand van de bron 500 µSv/u overschrijdt :
moet de interventie onderbroken worden ;
moet een veiligheidsperimeter op 5 µSv/u worden ingesteld rond deze zone ;
moet er onmiddellijk beroep worden gedaan op een erkende deskundige om het opsporen verder te
zetten ;
moet het Agentschap verwittigd worden.
b.3) Medisch afval
Indien het afval dat het alarm heeft veroorzaakt duidelijk van medische oorsprong is (luier, maandverband, …),
is dit waarschijnlijk afval met een korte halveringstijd. Dit kan worden nagegaan via de toepassing van de
methode die in punt b.7. wordt beschreven.
b.4) Opslag :
De radioactieve stoffen die gevonden worden, moeten zo vlug mogelijk in een geschikte opslagplaats op de site
van de uitbater worden opgeslagen in afwachting van hun latere behandeling.
Beschermingshandschoenen, een antistofmasker, een wegwerpoverall en overschoenen moeten bij het
behandelen van de radioactieve stoffen gedragen worden.
De stoffen worden in een genummerde plastieken zak geplaatst en vervolgens opgeborgen in een recipiënt in
een af te sluiten lokaal. Het waarschuwingsteken voor ioniserende stralingen wordt op het recipiënt aangebracht
opdat het zichtbaar zou zijn voor elke persoon die het lokaal betreedt. Indien meerdere recipiënten gebruikt
worden, wordt elk recipiënt duidelijk genummerd. Het gemeten dosistempo aan de buitenwand van dit lokaal
mag, additioneel aan de achtergrondstraling, in geen enkel geval 1 µSv/u overschrijden. In geval er een
permanente bezette werkplaats aan dit lokaal grenst, is deze grenswaarde 0,5 µSv/u. Elke persoon die dit lokaal
betreedt, dient een handtoestel voor het meten van het dosistempo of een ter hoogte van de borst gedragen
dosimeter met rechtstreekse aflezing, waarvan het alarmniveau is ingesteld op 20 µSv/u, te gebruiken. De dosis
binnen het lokaal (gemeten ter hoogte van de borst van de persoon die zich in het lokaal bevindt) mag in geen
enkel geval 100 µSv/u overschrijden.
De stoffen met korte halveringstijd mogen niet worden vermengd met stoffen met lange halveringstijd. Zij
worden fysiek gescheiden binnen het opslaglokaal en, indien mogelijk, in verschillende lokalen ondergebracht. De
stoffen met korte halveringstijd die verpakt zijn in een plastieken zak, hoeven niet in een recipiënt te worden
geplaatst voor zover zij beschut worden tegen elke beschadiging: de zakken moeten dan in een uitlekbak in een
gesloten en verlucht lokaal geplaatst worden. Het dosistempo binnen het lokaal (gemeten ter hoogte van de
borst van de persoon die zich in dit lokaal bevindt) mag in geen geval 100 µSv/u overschrijden.
Indien de afmetingen van het voorwerp te groot zijn om in een recipiënt te kunnen worden geplaatst, kan het als
dusdanig op de site worden opgeslagen voor zover de dosistempo grenswaarden die in dit punt b.4 worden
beschreven, worden nageleefd. Het voorwerp wordt dan wel met een zeil afgeschermd.
b.5) Besmetting
Indien een erkende deskundige ter plaatse geroepen werd, voert deze zelf de controle op de besmetting uit.
Indien de erkende deskundige niet ter plaatse geroepen werd, verifieert de intervenant, nadat de radioactieve
stof(fen) uit de lading geïsoleerd werd(en), of het voertuig en de rest van de lading niet besmet werden.
Indien dit het geval is, wordt beroep gedaan op een erkende deskundige.
De erkende deskundige controleert dan ter plaatse de besmetting van de lading, van het voertuig en de
eventuele besmetting van de bodem en van de intervenant.

Indien de intervenant over een besmettingsmeter beschikt, controleert hij/zij de werkkledij (handschoenen,
wegwerpoverall, stofmasker en overschoenen) op besmetting. De besmette kledij wordt in een recipiënt in het
opslaglokaal geplaatst.
Indien deze persoon niet over een besmettingsmeter beschikt, worden de handschoenen, stofmasker,
wegwerpoverall en overschoenen systematisch in een recipiënt in het opslaglokaal geplaatst na iedere
interventie.
b.6) De kennisgeving aan het Agentschap gebeurt door terugzending van het aangifteformulier voor de
interventie, waarvan het model is opgenomen in bijlage 1.
b.7) Radioactief afval met halveringstijd kleiner dan 9 dagen
Een meting van het dosistempo wordt, hetzij in contact met het afval, hetzij in contact met het vat, uitgevoerd.
Een nieuwe meting van het dosistempo wordt 9 dagen later opnieuw in contact met het afval of in contact met
het vat, onder dezelfde meetomstandigheden als bij de oorspronkelijke meting, uitgevoerd.
Indien het dosistempo lager ligt dan 1/2 van het initiële dosistempo, kan het afval worden beschouwd als afval
met een korte halveringstijd.
In het geval van een verbrandingsinstallatie kan het afval, zonder beperkingen vanuit het standpunt van
radioactiviteit, worden verbrand van zodra het dosistempo in contact met het afval is afgenomen tot tweemaal
het dosistempo van de natuurlijke achtergrondstraling (of indien het alarm niet meer afgaat wanneer men het
afval opnieuw door het meetinstrument laat passeren).
In het geval van een industriële stortplaats kan het afval zonder beperkingen vanuit het standpunt van
radioactiviteit, worden gestort zodra het gemeten dosistempo in contact met het afval lager ligt dan 5 µSv/u.
b.8) De inhoud van het recipiënt wordt gecontroleerd door een erkende deskundige van zodra één van de
dosistempo grenswaarden uit punt b.4 overschreden wordt en in ieder geval wanneer een erkende deskundige
op de site langskomt, bijvoorbeeld ten gevolge van een dringende interventie. Deze controle kan eveneens op
eenvoudige vraag van het Agentschap plaatsvinden. Het Agentschap zal de inhoud van het recipiënt jaarlijks
evalueren op basis van de inventaris die door de uitbater werd overgemaakt. De erkende deskundige
karakteriseert de verschillende stoffen en vergelijkt de metingen met de drempels die door het Agentschap
werden vastgesteld. De erkende deskundige meldt het resultaat van de metingen aan het Agentschap.

