
Hoe ziet die straling er 

eigenlijk uit? wetenschappers 

kunnen in een speciale doos, 

een zogenaamde nevelkamer, 

straling  zichtbaar maken. Wil 

je dat eens zien? Klik op de 

onderstaande link om een 

filmpje te bekijken:

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_lrRn--Og1g

Bron foto: 

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/MfCHE39YL5jaP9VVb2H

eL6-1024-80.jpg.webp

Radionucliden kennen verschillende 

toepassingsdomeinen. In de energiesector 

helpen ze om elektriciteit op te wekken. In 

de medische sector worden ze toegepast 

voor allerlei doeleinden: om diagnoses te 

stellen of in therapieën  om bijvoorbeeld 

tumoren te bestrijden.  Radionucliden 

helpen ook om de leeftijd te achterhalen 

van organisch materiaal dankzij onder 

andere koolstofdatering.

Toepassingen

Groene zeilen schermen 
radioactief afval af

Wachters dragen mondmaskers 
aan controleposten

Om de 

blootstelling 

aan ioniserende 

straling te 

verminderen, 

worden werken 

uitgevoerd aan 

huizen om 

radioactieve 

deeltjes te 

verzamelen

Eenheden

Om een afstand te meten of de afmetingen van een 

voorwerp uit te drukken, gebruiken we centimeter, 

meter, enz. Voor straling bestaan er ook 

verschillende eenheden. Becquerel en sievert worden 

zeer vaak gebruikt. Becquerel (Bq) drukt 

bijvoorbeeld de radioactiviteit uit van een 

radionuclide. Sievert (Sv) is een eenheid die gebruikt 

wordt om de impact van ioniserende straling op 

bijvoorbeeld lichaamsweefsel zoals organen uit te 

drukken. In België bedraagt de natuurlijke 

achtergrondstraling ongeveer 2,5 millisievert/jaar. 

Dat komt overeen met 0,0025 sievert per jaar. Om je 

een concreter idee te geven: een röntgenfoto van je 

borstkas (ongeveer 0,1 mSv) komt overeen met 15 

dagen achtergrondstraling. 

Heb je de foto’s van mijn stad, Okuma, 

gezien? Dan heb je zeker en vast 

opgemerkt dat bewakers mondmaskers 

dragen. Waarom doen ze dat? En waarom 

worden zakken met radioactief afval 

afgeschermd? Die maatregelen worden 

genomen om onze omgeving en onszelf 

te beschermen tegen ioniserende straling. 

Wacht, wat, Ioniserende straling?  Bekijk 

deze pagina om meer te weten over 

straling. Probeer daarna deze quiz in te 
vullen: 

https://forms.gle/o1eFAHWic2rZsPcm8 .

Rijst uit 

Fukushima 

wordt 

gecontroleerd 

op de 

aanwezigheid 

van radioactieve 

deeltjes. Via een 

QR-code kan de 

consument de 

resultaten van 

die controle 

bekijken.
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