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Elektromagnetische straling 
 
Tot ver in de achttiende eeuw herkende een 
smid bij het smeden van metalen de temperatuur 
van het metaal aan de kleur. Een goede smid 
kon aan de kleur zien of het metaal de juiste 
temperatuur had om te worden bewerkt.  
 
Wat heeft de kleur van de straling die van een 
metaal komt te maken met de temperatuur van 
dat metaal? 
 
Licht als deeltje 
Het menselijk oog kan licht waarnemen 
met een golflengte tussen de 380 nm 
en de 780 nm. Door energie toe te 
voeren aan een stof kan deze stof licht 
gaan uitzenden. Het blijkt dat elke stof 
een eigen unieke set van golflengten 
uitzendt. In de onderstaande 
afbeelding zijn de belangrijkste 
golflengten in het zichtbare gebied 
voor een aantal verschillende  
stoffen weergegeven. 
 
Hoe kan een stof licht uitzenden en waarom kan een stof alleen maar bepaalde kleuren 
uitzenden? 
 
 
Licht als deeltje 
Aan het einde van de 19e eeuw had men 
een theorie voor elektromagnetische 
straling op basis waarvan men probeerde 
de straling te verklaren die voorwerpen bij 
een bepaalde temperatuur uitzenden. De 
heren Rayleigh (1842 - 1919) en Jeans 
(1877 - 1946) hadden een formule afgeleid 
op basis van theoretische argumenten. 
Deze formule voldeed goed voor grote 
golflengten maar ging compleet de mist in bij kleine golflengten. Wilhelm Wien  
(1864 - 1928) had op basis van experimenten een formule opgesteld. Deze formule 
voldeed goed voor de kleine golflengten maar ging mis bij de grote golflengten. Zie 
bovenstaande afbeelding. 
Max Planck (1858 - 1947) heeft in 1900 een formule verzonnen die de beide formules 
samenvoegde op een dusdanige wijze dat de formule de experimentele gegevens goed 
beschreef. Deze formule voldeed zo goed dat Planck aan het werk ging om de formule 
op basis van natuurkundige argumenten af te leiden. Het lukte hem maar op één manier 
om de formule af te leiden en wel door te veronderstellen dat licht niet continu wordt 
uitgezonden maar in discrete pakketjes. 
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In eerste instantie ging Planck er nog van uit dat dit een wiskundige truc was die later 
op de een of andere manier te omzeilen zou zijn, maar het bleek uiteindelijk dat licht 
daadwerkelijk uit deeltjes bestaat. Deze lichtdeeltjes worden tegenwoordig fotonen 
genoemd. 
Het idee dat licht uit discrete deeltjes bestaat is als één van de eerste bewezen door 
Albert Einstein (1879 - 1955) met het foto-elektrisch effect en later door Arthur Compton 
(1892 - 1962) met het Compton-effect. 
Hoeveel energie in een foton zit is volgens Planck te berekenen met onderstaande 
formule. 
 

E = h ∙ f =
h ∙ c

λ
 

 
Hierin staat:   
• E voor de energie van het foton in J; 
• h voor de constante van Planck (gelijk aan 6,63∙10-34 Js); 
• f voor de frequentie in Hz; 
• c voor de lichtsnelheid in m/s; 
• λ voor de golflengte in m. 

 
Het blijkt dus dat de energie-inhoud van een foton alleen wordt bepaald door de 
frequentie oftewel de kleur van het licht. Fotonen zijn niet deelbaar, met andere 
woorden je kunt een foton van 2,0·10-19 J niet splitsen in twee fotonen van 1,0 ·10-19 J. 
Fotonen worden altijd in hun geheel geabsorbeerd of helemaal niet. 
 
De elektronvolt als alternatieve eenheid voor Joule 
Fotonen hebben vaak een zeer kleine hoeveelheid energie. Voor zichtbaar licht hebben 
fotonen een energie in de grootte van orde van 10-19 J. Net zoals je in de onderbouw 
reeds kennis hebt gemaakt met de eenheid kWh om een groot aantal joule uit te 
drukken in een redelijk getal (3.600.000 J = 1 kWh) zo is er ook een eenheid om klein 
aantal joule uit te drukken in een redelijk getal. Dit is de eenheid elektronvolt (eV). Er 
geldt: 
 

1 eV = 1,602∙10-19 J 
 
Net zoals kWh gemakkelijk is om te rekenen naar joule door voor de letters getallen in 
te vullen, zo kan eV gemakkelijk worden omgerekend naar joule door getallen in te 
vullen voor de letters. 
 

1 kWh = 1 ∙ 103 ∙
J
s

∙ 3600 s = 3.600.000 J 

met k = 103, W =
J
s

   en    h = 3600 s 
 

1 eV = 1  ∙ 1,602 ∙ 10−19 C ∙
J
C

= 1,602 ∙ 10−19 J 

met e = 1,602 ∙ 10−19 C  (de lading van een elektron)   en   V =
J
C

  
 
Terug naar de oorspronkelijke vraag. 
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Kan met behulp van het model dat licht uit fotonen bestaat worden verklaard waarom 
een atoom alleen bepaalde kleuren kan uitzenden? 
 
Elektronenconfiguratie in een atoom 
Een atoom bestaat uit een kern waaromheen 
zich elektronen bewegen. De elektronen 
bewegen echter niet volledig willekeurig rond de 
kern. Hun beweging is beperkt tot bepaalde 
regionen rond de kern. Deze regionen noemen 
we schillen. Elke schil kan slechts een beperkt 
aantal elektronen bevatten. De schillen worden 
aangeduid met letters, te beginnen met K voor 
de binnenste schil, dan L, M enz. 
Elke schil vertegenwoordigt een bepaalde 
energie. Deze energie wordt bepaald door de 
lading van de kern en de nabijheid van de 
overige elektronen. Daar dit voor elk element 
anders is, hebben de schillen dus een voor elk 
element karakteristieke energie.  
Elk atoom heeft een K, L, M enz. schil. Of er daadwerkelijk elektronen in de schillen 
zitten hangt af van het element. 
Als een atoom al zijn elektronen zodanig heeft geconfigureerd dat deze de energetisch 
meest gunstige posities innemen dan bevindt het atoom zich in zijn grondtoestand. 
In onderstaande tabel kun je voor een aantal elementen zien hoe hun schillen in de 
grondtoestand zijn gevuld.  

Voor een vollediger beeld van de elektronenconfiguratie in de diverse elementen, kijk 
eens naar de applet onder nevenstaande link: link naar applet 1). 
Wat de aanduiding 1s, 2s, 2p enz. betekent zal op HAVO niet worden behandeld. 
 
 
  

schil K L M N 
element 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 

1 H 1          
2 He 2          
3 Li 2 1         
4 Be 2 2         
5 B 2 2 1        
6 C 2 2 2        
7 N 2 2 3        
8 O 2 2 4        
9 F 2 2 5        

10 Ne 2 2 6        
11 Na 2 2 6 1       
12 Mg 2 2 6 2       
13 Al 2 2 6 2 1      
14 Si 2 2 6 2 2      
15 P 2 2 6 2 2 1     

 

1) 

https://elearning.cpp.edu/learning-objects/atomic-electron-configurations/
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Atomen in aangeslagen toestand 
 
Hoe komt een elektron van een schil met lage energie naar een schil met hoge 
energie? 
 
Een elektron en de kern trekken elkaar aan, het kost dus 
energie om een elektron naar een schil met een hogere 
energie te brengen (het kost bijvoorbeeld ook energie als je 
een satelliet tegen de aantrekkingskracht van de aarde in de 
ruimte in wil brengen). Een atoom waarvan één of meerdere 
elektronen zich niet in de grondtoestand bevinden noemen 
we een aangeslagen atoom. De energie om een elektron 
naar een hoger gelegen schil te brengen kan op een aantal 
manieren worden geleverd, bijvoorbeeld in de vorm van 
warmte-energie, in de vorm van elektrische energie of door 
een foton (een lichtdeeltje). In nevenstaande afbeeldingen 
staan deze vormen van energietoevoer weergegeven. 
De energetisch meest gunstige toestand na de 
grondtoestand heet de eerste aangeslagen toestand, de 
energetisch meest gunstige toestand na de eerste 
aangeslagen toestand heet de tweede aangeslagen toestand 
enz. 
 
Wat gebeurt er als een elektron van een schil met hoge 
energie naar een schil met lage energie gaat? 
 
Een elektron heeft in een dergelijk geval te veel energie. Het 
kan deze overtollige energie afstaan in de vorm van een 
foton (lichtdeeltje). Dit staat weergegeven in nevenstaande 
afbeeldingen. 
 
Daarmee zou dus duidelijk moeten zijn hoe een stof licht uit 
kan zenden. Namelijk doordat elektronen van een schil met  
hoge energie naar een schil met lage energie terug vallen. 
Eveneens zou duidelijk moeten zijn waarom elke stof maar  
heel specifieke kleuren uit kan zenden. Dit komt doordat elke  
stof weliswaar een K-, L- M-, enz. schil heeft maar dat het  
energieniveau van die schillen voor elke stof anders is.   
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Absorptie 
Elke stof bestaat uit bepaalde soorten atomen/moleculen. Deze hebben allemaal een 
serie schillen met hun eigen karakteristieke energie.  
Zoals je weet bestaat licht uit fotonen. Als deze op een stof vallen kunnen al die fotonen 
worden geabsorbeerd die een energie hebben die precies past bij het energieverschil 
tussen twee schillen (er springt dan per foton een elektron van een laag gelegen schil 
naar een hoger gelegen schil). Alle fotonen wiens energie niet past bij het 
energieverschil van twee schillen (die dus geen elektronen naar een hoger gelegen 
schil kunnen laten springen) worden doorgelaten. Met andere woorden als je wit licht 
door een rood filter stuurt, absorberen de atomen in het filter blijkbaar alle fotonen 
behalve die fotonen die behoren bij de kleur rood, deze worden doorgelaten. 
 

Absorptiespectrum 
Een absorptiespectrum krijg je als je bijvoorbeeld wit licht (alle kleuren) door een materiaal stuurt 
en het doorschijnende licht bestudeert. Als de stof uit één element bestaat dan zullen slechts 
enkele fotonen uit het wit licht worden geabsorbeerd. Als je dus een spectrum maakt van het licht 
dat door het materiaal komt, zullen er bepaalde frequenties ontbreken. Deze ontbrekende 
frequenties neem je waar als zwarte lijnen in het spectrum. Naarmate het materiaal uit meer 
elementen bestaat zullen er dus meer zwarte lijnen zijn. 

 
 
Emissie 
Als elektronen van een hoger gelegen schil naar een lager gelegen schil terug vallen 
kunnen ze hun overtollige energie afstaan in de vorm van een foton. Dit uitzenden van 
fotonen wordt emissie genoemd. 
 

Emissiespectrum 
Als je van een atoom elektronen naar hoger gelegen schillen brengt (het atoom in een 
aangeslagen toestand brengt) dan zullen de ontstane lege plekken in de lager gelegen schillen 
vroeg of laat weer worden gevuld doordat elektronen vanuit hoger gelegen schillen deze gaten 
vullen. Bij een overgang van een hoger gelegen naar een lager gelegen schil kan het atoom 
fotonen uitzenden die horen bij het energieverschil van zijn schillen. 
Bijvoorbeeld neon. 

 
 
In de applet onder onderstaande link kun je de emissie en absorptiespectra van de 
verschillende elementen van het periodieke systeem bekijken: link naar applet 1). 
 
 
  

1) 

https://www.edumedia-sciences.com/en/media/661-emission-and-absorption-spectra
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Stralingswet van Planck 
 
Wat betekent dit voor de spectra van moleculen en stoffen met grotere dichtheid? 
 
Het zal duidelijk zijn dat er nu veel meer overgangen mogelijk zijn. Het lijnenspectrum, 
zoals we dat hebben gezien bij atomen, zal dus in het geval van moleculen zeer veel 
meer lijnen bevatten.  
Er is één geval waarin het spectrum verrassend eenvoudig wordt. Namelijk het 
spectrum van een stof met grotere dichtheid in thermisch evenwicht. Bij het absolute 
nulpunt staan alle moleculen/atomen (zo goed als) stil. De atomen/moleculen bevinden 
zich dan allemaal in de grondtoestand en er zou geen straling moeten worden 
uitgezonden, want er zijn geen elektronen die van een hoger gelegen schil naar een 
lager gelegen schil terug zouden kunnen vallen. Zodra de temperatuur echter boven het 
absolute nulpunt ligt zullen de atomen/moleculen met elkaar botsen en hierdoor zullen 
de atomen/moleculen in een aangeslagen toestand komen. Bij een temperatuur hoger 
dan het absolute nulpunt kunnen er dus wel elektronen van een hoger gelegen schil 
naar een lager gelegen schil terug vallen en hierbij wordt straling uitgezonden. 
Naarmate de temperatuur hoger is kunnen er door botsingen hoger gelegen schillen 
worden bereikt en kunnen terugvallende elektronen energierijkere fotonen uitzenden. 
Het is ten slotte een kwestie van statistiek om uit te rekenen welke niveaus bij een 
bepaalde temperatuur het meest bezet zijn en welke overgangen het meest 
waarschijnlijk zijn. Dit levert vervolgens het emissiespectrum van de betreffende stof bij 
die bepaalde temperatuur. Het blijkt dat dit 
emissiespectrum enkel en alleen van de 
temperatuur afhankelijk is. De statistische 
berekening, zoals hierboven genoemd, is 
de berekening die Planck heeft 
bestudeerd om zijn stralingswet af te 
leiden die hij experimenteel had bepaald 
door de resultaten van Wien en van 
Rayleigh-Jeans te combineren. 
Kijk eens naar de applet in onderstaande 
link om te zien hoe de functie zich 
gedraagt als functie van de temperatuur. 
link naar applet 1) 
 
De stralingswet van Planck beschrijft de straling van een stof in thermisch evenwicht. 
Men spreekt in zo’n geval vaak van een ideale straler, of zwart lichaam. 
Er is een eenvoudige relatie gevonden voor de golflengte waarbij de intensiteit zijn 
maximum bereikt. Deze relatie heet de verschuivingswet van Wien en luidt: 
 

λmax ∙T = kw 
 
Hierin staat kw voor de constante van Wien (2,898∙10-3 K∙m). 

 
  

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/applets/blackbody/black%20body.html
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Opgaven 
 
Opgave: Licht bestaat uit fotonen 
Je beschikt over een laser die rood licht uitzendt met een golflengte van 640 nm. Het 
vermogen van de uitgezonden laserstraal bedraagt 30,0 mW. 
a) Bereken de energie van één foton van het rode laserlicht in Joule. 
b) Reken het onder a) berekende aantal Joule om in de eenheid eV. 
c) Bereken het aantal fotonen dat de laser elke minuut uitzendt. 
 
Opgave: Energieniveauschema 
In nevenstaand schema is een deel van een 
energieniveauschema van een atoom weergegeven. 
Hierin zijn drie mogelijke overgangen getekend hoe 
een atoom van een energierijke toestand naar een 
energiearmere toestand kan gaan. 
a) Leg uit bij welke overgang de kleinste golflengte 

hoort.  
Bij overgang 1 hoort straling met een golflengte van 
1,7 μm. 
b) Bereken de energie van de straling die hoort hij  

overgang 2. 
 
Opgave: Zwarte straler 
In onderstaande afbeelding zijn enkele stralingskrommen getekend voor een zwart  
lichaam voor temperaturen van 200 °C tot en met 600 °C. 

Een verhit stuk metaal blijkt in het golflengtegebied tussen 6,0 μm en 8,0 μm een 
vermogen uit te stralen van 2,8 kW per vierkante meter. Het stuk metaal mag als zwart 
lichaam beschouwd worden. 
Bepaal tussen welke twee opeenvolgende temperaturen van bovenstaande afbeelding 
de temperatuur van het verhitte stuk metaal ligt. 
 

 
 

P
A ∙ Δλ

  �
kW

m2 ∙ μm
� 
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Deeltjesstraling 
 
Radioactief verval 
Een atoomkern bestaat uit protonen en neutronen. Net zoals er een model is voor hoe 
de elektronen om een atoomkern bewegen, zo is er ook een model om de deeltjes in de 
kern te beschrijven. In het kader van dit document ga ik niet verder in op dit model. Wat 
van belang is voor het hier te bespreken onderwerp, is dat niet alle kernen even stabiel 
zijn. Sommige kernen hebben een “ideale” verhouding tussen het aantal protonen en 
het aantal neutronen in de kern, maar andere kernen hebben deze “ideale” verhouding 
niet.  
Het is uit de scheikunde bekend dat als een reactie “vanzelf” verloopt, zoals de 
verbranding van koolstof, dat dan de reactieproducten energiearmer zijn dan de 
oorspronkelijke brandstof. Bij scheikundige reacties is het dus zo dat de natuur als het 
ware streeft naar moleculen met een zo klein mogelijke energie-inhoud. 
Bij kernreacties gaat dit net zo. Kernreacties treden spontaan op als de 
reactieproducten een kleinere energie-inhoud hebben dan de oorspronkelijke kernen. 
Radioactief verval is zo’n type kernreactie dat spontaan optreedt. De oorspronkelijke 
radioactieve kern vervalt onder uitzending van straling naar een ander type kern. Deze 
nieuwe kern heeft dan een kleinere energie-inhoud dan de oorspronkelijke kern. 
Bijvoorbeeld: 
 

O8
19  → F + e−1

0
9

19 + γ 
 
Bij dit type radioactief verval vervalt de energierijke zuurstof-19 kern naar een 
energiearmere fluor-19 kern. De daarbij vrijkomende energie wordt deels meegegeven 
aan het vrijkomende elektron ( e−1

0 ). 
Radioactief verval is dus niets anders dan een manier voor een kern om zijn energie-
inhoud te verminderen.  
In een zogenaamde isotopenkaart (ofwel nuclidenkaart) staat voor elk isotoop 
aangegeven of er een energiearmere samenstelling bereikbaar is. In onderstaande 
afbeelding is een stukje van zo’n isotopenkaart weergegeven. 

 
Bron: http://atom.kaeri.re.kr/ton/nuc3.html 
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Er is slechts een beperkt aantal mogelijkheden om een energiearmere toestand te 
bereiken. Zware kernen zullen meestal een stukje van de kern uitstoten. Dat stukje is 
altijd van dezelfde samenstelling, namelijk 2 protonen en 2 neutronen. Dit is in feite een 
heliumkern, maar wordt vrijwel altijd aangeduid als α-deeltje. 
De lichte en middelzware kernen zullen meestal een neutron in een proton omzetten en 
dan een elektron uitzenden. Dit elektron wordt op het moment van het verval gemaakt 
en wordt aangeduid met e−1

0 . Het elektron wordt ook aangeduid als β--deeltje. Vandaar 
dat deze vorm van radioactief verval β--verval wordt genoemd. 
De lichte kernen kunnen ook het omgekeerde doen en een proton in een neutron 
omzetten en daarbij een positron uitzenden. Dit positron wordt op het moment van het 
verval gemaakt en wordt aangeduid met e+1

0 . Een positron is het antimaterie deeltje van 
een elektron en is dus zoiets als een elektron met een positieve lading. Het positron 
wordt ook aangeduid als β+-deeltje. Vandaar dat deze vorm van radioactief verval  
β+-verval wordt genoemd. 
Een andere mogelijkheid die kernen beschikbaar hebben is K-vangst. Bij deze vorm van 
radioactief verval wordt een elektron uit de K-schil van het atoom in de kern 
opgenomen. Een proton uit de kern en het elektron uit de K-schil worden dan omgezet 
in een neutron. Samengevat zijn er dus vier belangrijke vormen van radioactief verval 
namelijk: α-verval, β--verval, β+-verval en K-vangst. Je kunt in tabel 25 van BiNaS voor 
diverse isotopen opzoeken welke vorm van verval zij vertonen. 
Als de kern geen mogelijkheid beschikbaar heeft om zijn energie-inhoud te verminderen 
dan heeft hij zijn energiearmste toestand bereikt en is hij stabiel. Er kunnen 
energiearmere mogelijkheden bestaan maar die zijn dan voor deze kern simpelweg niet 
bereikbaar. Gelukkig maar, want anders zouden alle stoffen radioactief zijn en zouden 
ze uiteindelijk allemaal naar hetzelfde isotoop vervallen. Het hele heelal zou dan 
uiteindelijk maar uit één enkel isotoop bestaan! 
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Samengevat: 
 
α-verval 
• α-deeltje = He2

4  
• Het α-deeltje wordt met grote snelheid uit de kern uitgestoten en wordt 

waargenomen als α-straling. 
 
β--verval 
• β--deeltje = e−1

0  
• Het β--deeltje ontstaat als een neutron wordt omgezet in een proton. 

n → p + e−1
0  

• Het β--deeltje wordt met grote snelheid uit de kern uitgestoten en wordt 
waargenomen als β--straling. 

 
β+-verval 
• β+-deeltje = e+1

0  
• Het β+-deeltje ontstaat als een proton wordt omgezet in een neutron. 

p → n + e+1
0  

• Het β+-deeltje wordt met grote snelheid uit de kern uitgestoten en wordt 
waargenomen als β+-straling. 

 
K-vangst 
• elektron = e−1

0  
• Een elektron uit de K-schil van het atoom vormt in de kern samen met een proton 

een neutron. 
p + e−1

0 → n 
 

Een reactievergelijking voor een kernreactie moet altijd voldoen aan twee voorwaarden. 
Het totale massagetal links en rechts van de pijl moet gelijk zijn en de totale lading links 
en rechts van de pijl moet gelijk zijn. 
 
Wat gebeurde er bijvoorbeeld bij β--verval? 
 

1) p → n + e−1
0  

 

of 
 

2) n → p + e−1
0  

 
Beide mogelijkheden hebben links en rechts van de pijl hetzelfde totale massagetal, 
namelijk 1. 
Reactie 1) kan echter niet omdat links van de pijl in totaal +1 aan lading is en rechts van 
de pijl in totaal -1 aan lading is. Er wordt dus niet voldaan aan ladingsbehoud. 
Reactie 2) kan wel omdat links van de pijl 0 aan lading is en rechts van de pijl in totaal 
eveneens 0 aan lading is. 
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Straling 
Als een hoeveelheid radioactieve stof vervalt, komt daar straling bij vrij. Bij α-verval  
komen er α-deeltjes uit de kernen die vervallen. Deze α-deeltjes komen met grote 
snelheid uit de vervallende stof en worden waargenomen als α-straling. Bij β-verval 
worden de β-- of β+-deeltjes als β-straling waargenomen. Deze vormen van straling 
worden aangeduid als deeltjesstraling. Daarnaast gaat radioactief verval meestal 
gepaard met elektromagnetische straling. Bij K-vangst zal een elektron uit een hoger 
gelegen schil de vrijgekomen plek in de K-schil vullen. De daarbij vrijkomende energie 
wordt uitgezonden in de vorm van een foton. Dit foton ligt in het golflengtegebied van de 
röntgenstraling. Tevens zullen kernen bij α- en β-verval vaak vormveranderingen 
ondergaan. De daarbij vrijkomende energie wordt uitgezonden in de vorm van een 
foton. Dit foton ligt in het golflengtegebied van γ-straling.  
De bij radioactief verval vrijkomende straling is in het algemeen zo energierijk dat deze 
in staat is om materie te ioniseren, vandaar dat deze straling ioniserende straling wordt 
genoemd. 
Ioniserende straling heeft twee belangrijke eigenschappen, namelijk het ioniserend 
vermogen en het doordringend vermogen. Deze beide eigenschappen zorgen ervoor 
dat ioniserende straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Hierover later meer. 
Het ioniserend vermogen zegt iets over de mate waarin de straling in staat is om 
materie te ioniseren. Het doordringend vermogen zegt iets over de mate waarin de 
straling in staat is om materie te doordringen.  
 
Het doordringend vermogen kan worden 
beschreven met behulp van de grootheid 
halveringsdikte (d½). De halveringsdikte 
van een materiaal is de afstand die de 
straling door het materiaal af moet leggen 
om voor 50% te worden geabsorbeerd.  
Voor de intensiteit I van een bundel 
straling die op een materiaal met dikte d 
valt geldt: 
 

I =  I0 ∙ �
1
2

�
d

d½
�

 
 
Hierin is: 
• I de intensiteit van de straling ná het afleggen van een afstand d door het materiaal; 
• I0 de intensiteit vóór het afleggen van de afstand d door het materiaal; 
• d de afstand die de straling door het materiaal aflegt; 
• d½ de halveringsdikte van het betreffende materiaal voor de betreffende straling. 

 
In tabel 28F van BiNaS kun je zien dat de halveringsdikte zowel afhankelijk is het 
materiaal als van de energie van de straling zelf. 
 
Opgave: Eigenschappen van straling 
a) Zet de verschillende typen ioniserende straling in volgorde van toenemend 

ioniserend vermogen. 
b) Zet de verschillende typen ioniserende straling in volgorde van toenemend 

doordringend vermogen. 
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Rekenen aan radioactief verval 
Als een meting wordt uitgevoerd 
aan een bepaald aantal 
radioactieve kernen van een 
specifiek isotoop, dan zal het 
aantal radioactieve kernen van 
deze isotoop in de loop van de 
tijd afnemen. Zie nevenstaand 
diagram. 
Radioactief verval is een 
statistisch proces. Met andere 
woorden: Het is niet mogelijk om 
van tevoren aan te geven welke 
kern zal vervallen. 
Het verband in nevenstaand 
diagram is echter wel een 
bekend wiskundig verband. Als je goed kijkt zie je namelijk dat (in dit voorbeeld) het 
aantal kernen elke 20 y halveert. Het is dus een exponentieel verband. Blijkbaar is het 
bij radioactief verval dus zo dat het aantal kernen na een bepaalde vaste tijd halveert. 
De tijd waarin de helft van het aantal kernen vervalt, noemen we de halveringstijd (t½). 
Je weet dus niet precies welke kernen zullen vervallen, maar je weet wel dat het aantal 
kernen na verstrijken van één halveringstijd zal zijn gehalveerd. De halveringstijd van 
een isotoop is een stofeigenschap en dus specifiek voor een bepaalde isotoop. 
 
Als een meting wordt uitgevoerd 
aan een groep mensen van 
dezelfde leeftijd (bijvoorbeeld 
pasgeboren baby’s), dan zal het 
aantal mensen in de loop van de 
tijd eveneens afnemen. Dit 
verloop is echter compleet 
anders.  
 
Hoe is dit verschil te verklaren? 
 
 
 
 
 
 
Het verschil zit hem in de vervalkans, oftewel bij mensen de overlijdenskans. Bij 
mensen is de overlijdenskans heel lang zeer klein, om dan na enkele tientallen jaren 
zeer snel toe te nemen. Bij radioactieve isotopen is de kans op verval echter constant. 
Met andere woorden een kersverse koolstof-14 kern heeft net zoveel kans om te 
vervallen als een stokoude kern die tientallen halveringstijden oud is. 
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De kans per seconde dat een isotoop vervalt wordt de vervalconstante (λ) genoemd. 
Het aantal kernen dat per seconde vervalt, kan dus eenvoudig worden berekend met 
 

A = λ·N 
 
Hierin is: 
• A het aantal kernen dat per seconde vervalt; 
• λ de vervalconstante; 
• N het aantal aanwezige radioactieve kernen.  

 
Het aantal kernen dat per seconde vervalt wordt de activiteit (A) genoemd. De activiteit 
is dus in feite de snelheid waarmee het aantal aanwezige radioactieve kernen afneemt. 
De activiteit wordt uitgedrukt in de eenheid Becquerel (Bq).  
 
Als je op tijdstip t = 0 s 1000 kernen (N(0)) van een isotoop met halveringstijd t½ hebt 
dan geldt: 
• op t = 1· t½ zijn er nog 1000·½ = 500 kernen over 
• op t = 2· t½ zijn er nog 1000·½·½ = 250 kernen over 
• op t = 3· t½ zijn er nog 1000·½·½·½ = 125 kernen over 
Oftewel per halveringstijd die verstrijkt neemt het aantal overgebleven kernen met een 
factor ½ af. 
 
Met iets meer wiskunde staat er dan: 
• op t = 1· t½ zijn er nog 1000·(½)1 = 500 kernen over 
• op t = 2· t½ zijn er nog 1000·(½)2 = 250 kernen over 
• op t = 3· t½ zijn er nog 1000·(½)3 = 125 kernen over 
 
In formulevorm staat er dan: 
 

N(t)= N(0)· �
1
2

�
aantal verstreken halveringstijden

= N(0)· �
1
2

�
t

t½�
 

 
Een soortgelijke formule geldt ook voor de activiteit, want het enige verschil tussen de 
activiteit A en het aantal kernen N is de vervalconstante λ. 
 

N(t) = N(0)· �
1
2

�
t

t½�
 

⇒ A(t) = λ∙N(t) = λ∙ �N(0) · �
1
2

�
t

t½�
� = A(0)· �

1
2

�
t

t½�
 

⇒ A(t) = A(0) · �
1
2

�
t

t½�
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Opgave: Technetium koe 
Technetium [99mTc] natrium pertechnetaat en 
technetium [99mTc] sestamibi zijn voorbeelden van 
diagnostische radiofarmaca voor nucleair 
geneeskundig onderzoek. Deze producten 
verzamelen zich, na toediening, tijdelijk in een 
bepaald orgaan van het lichaam. Omdat deze 
stoffen een kleine hoeveelheid radioactief 99mTc 
bevatten, kunnen deze buiten het lichaam met 
behulp van speciale camera's zichtbaar worden 
gemaakt en kunnen foto's (scans) worden gemaakt. 
Dergelijke scans geven nauwkeurig aan hoe de 
radioactiviteit in het orgaan en het lichaam is 
verdeeld. De arts verkrijgt op deze wijze waardevolle informatie over de bouw en de 
functie van een bepaald orgaan. Technetium [99mTc] wordt met name gebruikt om de 
schildklier, de speekselklieren, het maagdarmkanaal, de hersenen, hart en bloedvaten 
en de traanbuis te onderzoeken.  
Een nadeel van technetium-99m is echter dat zijn halveringstijd van slechts 6 uur 
betekent dat, als de transporttijd 24 uur is, de activiteit reeds met 94% is afgenomen 
voordat de stof in het ziekenhuis beschikbaar is.  
Om te voorkomen dat men onnodig grote activiteiten moet versturen om voldoende 
activiteit in het ziekenhuis beschikbaar te hebben maakt men gebruik van een 
zogenaamde technetium-koe. Technetium-99m ontstaat namelijk als vervalproduct van 
molybdeen-99. 
 

Mo42
99 →  Tc43

99m +  e−1
0  

 

Tc43
99m →  Tc43

99 +  γ 
 

Het technetium-99m wordt uit de koe gehaald door middel van elutie en bij de patiënt 
geïnjecteerd. Het  technetium-99m vervalt naar technetium-99 onder uitzending van  
γ-straling. Het is deze γ-straling die door de gamma-camera’s wordt gedetecteerd om te 
gebruiken voor de beeldvorming. 
In onderstaand diagram is het aantal nucliden van de isotopen 99Mo (NMo) en 
 99mTc (NTc m) weergegeven. 
 



HAVO 
 

Straling 
R.H.M. Willems 

17/31 

a) Bepaal de activiteit van 99Mo op het tijdstip t = 0 uur. 
Doe dit zonder gebruik te maken van de formule A = λ∙N. 

b) Teken in bovenstaand diagram de grafiek die het aantal kernen van de isotoop 99Tc 
weergeeft als functie van de tijd. 

c) Bepaal de activiteit van de isotoop 99mTc op het tijdstip t = 22,8 uur. 
Doe dit zonder gebruik te maken van de formule A = λ∙N. 

Door gebruik te maken van een technetiumkoe wordt het oorspronkelijke 
transportprobleem op een elegante manier opgelost. Onderstaand diagram geeft de 
activiteit van de beide isotopen als functie van de tijd weer. 

Je ziet dat de activiteit van 99mTc zijn maximum na 22,8 uur bereikt. Door elutie van de 
generator kan het 99mTc uit de generator worden gehaald. In het filmpje onder 
nevenstaande link kun je zien hoe dat in zijn werk gaat: link naar filmpje 1). 
d) Beschrijf hoe elutie werkt. 

Ga daartoe na wat er IN het apparaat in het filmpje gebeurt. 
 
Het youtube-filmpje in onderstaande link laat zien hoe radioactief iemand is nadat zij 
een behandeling met technetium-99m heeft ondergaan: link naar filmpje 2). 
 
Bij een onderzoek krijgt een 
patiënt, afhankelijk van het 
type onderzoek, een activiteit 
tussen 20 MBq en 1 GBq 
toegediend. In nevenstaande 
tabel staan voor een aantal 
gangbare onderzoeken een 
aantal waarden voor een 70 kg 
zware patiënt weergegeven. 
 
  

Type onderzoek Toegediende activiteit (MBq) 
Vesico-ureteral Imaging 18,5 tot 37 

Brain Imaging 370 tot 740 

Thyroid Gland Imaging 37 tot 370 

Salivary Gland Imaging 37 tot 185 

Placenta Localization 37 tot 111 

Blood Pool Imaging 370 tot 1110 
Bron: Lantheus Medical Imaging TECHNELITE®, Technetium Tc 99m Generator 

1) 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=hGVzaRUCKrs&t=173s
http://www.youtube.com/watch?v=Mj0HDN82Pfo&feature=relmfu
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We gaan nu onderzoeken hoeveel onderzoeken een ziekenhuis met zo’n 
technetiumkoe gemiddeld kan doen. We zullen echter een aantal vereenvoudigende 
aannamen moeten doen om hieraan te kunnen rekenen. 
Neem aan dat de koe 24 uur na productie bij het ziekenhuis is aangekomen en 
beschikbaar is voor gebruik. Het maken van een fotoserie duurt gemiddeld twee uur per 
patiënt. Stel er zijn twee gammacamera’s beschikbaar voor het maken van de foto’s. 
Maak gebruik van de volgende gegevens: 
• De gemiddelde activiteit die per onderzoek wordt toegediend bedraagt 0,5 GBq 
• Er worden steeds twee onderzoeken gelijktijdig gedaan. 
• De onderzoeken gaan door zolang de voorraad strekt, dus dag en nacht. 
Uitgaande van deze veronderstellingen geldt voor de activiteit van technetium-99m 
onderstaand diagram waarin de activiteit van technetium-99m in de koe als functie van 
de tijd staat weergegeven.  

Het ziekenhuis kan dus gemiddeld 10 keer 2 oftewel 20 onderzoeken doen. 
e) Verklaar het verloop van de activiteit van 99mTc als functie van de tijd zoals die is 

weergegeven in bovenstaande afbeelding. 
Het eluaat bevindt zich, voordat het wordt toegediend, in een potje. Dit heeft een  
2,5 mm dikke loodmantel. De γ-straling die vrijkomt, heeft een energie van 140,5 keV. 
De halveringsdikte van lood voor deze fotonen is 0,017 cm. 
f) Bereken hoeveel procent van de straling door deze afscherming wordt 

tegengehouden. 
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Ioniserende straling 
 
Straling is een vorm van energietransport hetzij 
door deeltjes (α- en β-straling) hetzij door 
elektromagnetische golven (γ- en röntgenstraling). 
Als materie wordt bestraald dan wordt (een deel 
van) de energie geabsorbeerd door de materie. 
Als gevolg hiervan kan de materie worden 
geïoniseerd, hetgeen beschadiging van het 
materiaal tot gevolg kan hebben.  
 
Geabsorbeerde dosis 
Een natuurkundige grootheid waarmee wordt aangegeven hoeveel energie door de 
materie wordt geabsorbeerd is de geabsorbeerde dosis (D). De eenheid van deze 
grootheid is de gray (Gy). 
 
De geabsorbeerde dosis is het aantal joule stralingsenergie dat per kilogram materie 
wordt geabsorbeerd. 
 
In formulevorm:  

 

D =
totale hoeveelheid geabsorbeerde stralingsenergie in joule

massa in kg
=

E
m

 

 
Bijvoorbeeld: 
Een hoeveelheid materie met een massa van 5,0 kg wordt bestraald met γ-straling. 
De materie absorbeert hierdoor 4,0 J stralingsenergie. 
Bereken D. 
 

D =
E
m

=
4,0
5,0

= 0,80
J

kg
= 0,80 Gy 

 
Er geldt 1 Gy =  1 J/kg 
 

Equivalente dosis 
Als je een orgaan bestraalt met α-, β-, γ- en/of röntgenstraling dan is de schade 
afhankelijk van zowel de hoeveelheid geabsorbeerde energie als van het type 
ioniserende straling. Het meest schadelijk (bij gelijke geabsorbeerde dosis) is bij 
inwendige bestraling α-straling, want deze geeft zijn energie over een heel klein volume 
af, γ-straling daarentegen geeft zijn energie veel geleidelijker over een groter volume af. 
Om dit verschil in schadelijkheid in rekening te brengen kent men aan de verschillende 
typen straling een weegfactor toe, de zogenaamde stralingsweegfactor wr. 
Met de stralingsweegfactor wordt tot uitdrukking gebracht hoeveel keer zo schadelijk 
een type straling is ten opzichte van een gelijke geabsorbeerde dosis aan 
röntgenstraling.  
De stralingsweegfactor van röntgenstraling is dus per definitie gelijk aan 1. De 
stralingsweegfactor voor α-straling is ongeveer 20, die voor β-straling is voor vrijwel alle 
gevallen gelijk aan 1. Zie tabel 27D-3 in BiNaS. 
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Een dosisgrootheid waarin zowel de hoeveelheid geabsorbeerde energie als het type 
straling is verrekend is de equivalente dosis (H). De eenheid van deze grootheid is de 
Sievert (Sv). 
 
De equivalente dosis is de naar schadelijkheid van type straling gewogen 
geabsorbeerde dosis. 
 
In formulevorm:  
 

H = wr ∙ D 
 
Bijvoorbeeld: 
Een hoeveelheid materie met een massa van 5,0 kg wordt bestraald met protonen 
Hierdoor absorbeert de materie 4,0 J stralingsenergie. 
De stralingsweegfactor voor deze protonen is 2,0. 
Bereken H. 
 
stap 1. Bereken D 
  D = E/m = 4,0/5,0 = 0,80 Gy 
 
stap 2. Bereken H 
  H = wR ⋅ D = 2,0 ⋅ 0,80 = 1,6 Sv 
 

 
Effectieve dosis 
De overheid is verantwoordelijk voor de wetgeving op het gebied van 
stralingsbescherming. De meest eenvoudige regelgeving is mogelijk door één enkel 
getal in te voeren dat een maat is voor de stralingsbelasting van het hele lichaam en 
hieraan een bovengrens te stellen. We hebben al twee dosisgrootheden besproken, 
maar geen van beide is een maat voor de stralingsbelasting van het hele lichaam. De 
geabsorbeerde dosis houdt geen rekening met het soort straling. De equivalente dosis 
houdt weliswaar rekening met het 
soort straling, maar niet met het 
verschil in stralingsgevoeligheid van 
de verschillende organen. Het blijkt 
namelijk dat niet alle organen even 
gevoelig zijn voor de nadelige effecten 
van blootstelling aan ioniserende 
straling. Om dit verschil in 
stralingsgevoeligheid in rekening te 
brengen kent men aan de 
verschillende organen een weegfactor 
toe, de zogenaamde 
orgaanweegfactor wo (ook wel 
weefselweegfactor wt genoemd). Hoe 
stralingsgevoeliger een orgaan hoe 
groter de orgaanweegfactor. De 
optelsom van alle orgaanweegfactoren 
voor de organen van het lichaam is 1. 
Voor een compleet overzicht zie tabel 
27D-3 in BiNaS.   
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Met behulp van de orgaanweegfactor is de zogenaamde effectieve dosis (E) 
gedefinieerd. De eenheid van deze grootheid is de Sievert (Sv). 
De effectieve dosis E is de naar de stralingsgevoeligheid van orgaan gewogen  
equivalente dosis. 
 
In formulevorm:  
 

E = wo ∙ H 
 

Bijvoorbeeld: 
Een schildklier met een massa van 15 g wordt bestraald met protonen. Hierdoor 
absorbeert de schildklier 0,02 J stralingsenergie.  
De stralingsweegfactor voor deze protonen is 2,0.  
De orgaanweegfactor voor de schildklier is 0,05. 
Bereken E. 
 
stap 1. Bereken D 
  D = E/m = 0,02/0,015 = 1,33 Gy 
 
stap 2. Bereken H 
  H = wr ⋅ D = 2,0 ⋅ 1,33 = 2,67 Sv 
 
stap 3. Bereken E 
  E = wo ⋅ H = 0,05 ⋅ 2,67 = 0,13 Sv 
 

 
Als je meer wilt weten over de precieze schade die ioniserende straling aan kan richten 
en hoe groot de kans op deze schade is, neem dan een eens kijkje in het document 
onder nevenstaande link: link naar document 1). 
 
 

1) 

https://www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit/blootstelling-en-gezondheidsrisico/gezondheidseffecten-van-ioniserende-straling
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Rekenen met dosisgrootheden 
 
Om met dosisgrootheden te kunnen rekenen is het van groot belang je alle grootheden 
uit het voorgaande stuk hebt bestudeerd en begrijpt. Opgaven waarin je gevraagd wordt 
een bepaalde dosisgrootheid uit te rekenen bestaan vaak uit 4 of 5 stappen die je zelf 
zult moeten verzinnen. Er volgen nu een aantal oefenopgaven om dit te oefenen. 
Een aantal gegevens zulk je op internet moeten zoeken. 
 
Opgave: Pacemaker 
Een bekende categorie van hartkwalen is de 
hartritmestoornissen. Als iemand last heeft 
van ritmestoornissen, klopt zijn of haar hart 
te snel (tachycardie), te langzaam 
(bradycardie) of onregelmatig.  
Als je meer wilt weten over ritmestoornissen, 
neem eens kijkje op de site onder 
nevenstaande link: link naar site 1). 
 
bradycadie 
Als het hart te langzaam klopt, dan ontstaat 
er een tekort aan zuurstofrijk bloed in het 
lichaam. Er zijn verschillende oorzaken voor:  
De sinusknoop werkt niet goed, waardoor het  
hart niet vaak genoeg samenknijpt. 
• De impuls die de sinusknoop afgeeft om het hart te laten samentrekken, wordt niet 

goed doorgegeven aan de hartkamers. 
• De impuls van de sinusknoop wordt helemaal niet doorgegeven aan de hartkamers. 
 
Tachycardie 
Als het hart te snel klopt, dan is de tijd tussen de 
hartslagen te kort om het hart weer vol te laten 
lopen met bloed, waardoor het lichaam te weinig 
zuurstofrijk bloed krijgt. De meest voorkomende 
vorm van tachycardie is het zogenaamde 
boezemfibrilleren. De boezems slaan dan op hol, 
terwijl de hartkamers in een verhoogde frequentie 
doorpompen. 
De effecten van dit soort hartafwijkingen kunnen 
worden voorkomen door gebruik te maken van een 
pacemaker die het hartritme kunstmatig regelt. De 
batterijen die worden gebruikt bij implanteerbare pacemakers dienen uitermate 
betrouwbaar en duurzaam te zijn. Batterijen moeten lang meegaan zodat zij niet 
voortdurend hoeven te worden vervangen.  
Een type batterij dat een tijdlang is gebruikt was gebaseerd op de nucleaire energie  
die bij het verval van radioactief plutonium-238 vrijkomt. In zo’n pacemaker bevond  
zich 0,23 g plutonium-238 als energiebron. De activiteit van het plutonium bedroeg 
1,5⋅1011 Bq. 
a) Geef van deze desintegratie de vervalvergelijking. 
  

1) 

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/gids-hartritme/wat-is-een-ritmestoornis?tab=3
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b) Bereken met hoeveel procent de energieopbrengst uit dit radioactief verval afneemt 
in een periode van 15 jaar. Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 

c) Noem een nadeel van dit type batterij. 
d) Bereken het vermogen van deze pacemaker. 

 
Als je meer wilt weten over pacemakers kijkt dan eens naar onderstaande links: 
link naar site 1 1) 
link naar site 2 2) 
Als je meer wilt weten over de ontwikkelingen op het gebied van de batterijen voor 
pacemakers kijk dan eens op de site onder nevenstaande link: link naar site 3). 
 
 
Opgave: Dosis ontvangen in een jaar 
Radium wordt continu gevormd door het 
radioactief verval van uranium en thorium. 
Radium is altijd en overal present in de grond 
en in steen. Het komt voor in de lucht en in 
mindere mate in water.  
Een vervalproduct van radium-226 is  
radon-222. Gemiddeld is de radon-222 
concentratie in lucht binnenshuis gelijk aan 
zo’n 1,3 pCi/L. Ci staat voor Curie. Dit is een 
oude eenheid voor de grootheid activiteit die 
helaas nog steeds af en toe wordt gebruikt. 
Met name in slecht geventileerde huizen kan 
dit gas zich in hogere concentraties in de lucht 
verzamelen. Er kunnen dan concentraties van 
5 tot 50 pCi/L worden gemeten. 
Boudewijn woont en werkt in vertrekken met een gemiddelde radon-222 concentratie 
van 1,3 pCi/L.  
De gemiddelde massa van de longen bedraagt 860 g.  
a) 1,3 pCi/L is een niet-SI-eenheid.  

Reken deze concentratie om naar de SI-eenheid Bq/L. 
b) Schat op basis van een berekening de dosis die Boudewijn in een jaar ontvangt in 

zijn longen. 
Laat daarbij de dosis ten gevolge van de radioactieve dochterkernen van radon-222 
buiten beschouwing. 

c) Bereken de equivalente dosis die de longen in een jaar ontvangen. 
d) Bereken de bijdrage aan de effectieve lichaamsdosis ten gevolge van deze 

blootstelling van de longen aan het radon in de lucht. 
Als je meer wilt weten over radonblootstelling, kijk dan eens naar de informatie op de 
site onder nevenstaande link: link naar site 4). 
 
 
 
  

2) 3) 1) 4) 

http://www.odec.ca/projects/2007/torr7m2/
http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/behandeling/behandeling_hart/pacemaker/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1502062/
http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/radon.html
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Opgave: Dosis ontvangen op den duur 
In Nagoya Japan, zo’n  
8000 km van Chernobyl 
vandaan, heeft men de 
concentratie jood-131 
gemeten een paar dagen na 
de aankomst van de wolk 
radioactieve stoffen vanuit 
Chernobyl. De concentratie 
jood-131 bedroeg 4,6⋅107 
kernen per liter melk oftewel 
10-11 mg per liter melk. 
a) Geef de vervalvergelijking 

voor het radioactief verval 
van jood-131. 

b) Bereken de activiteit van 
het jood-131 van één liter 
melk op het moment van de meting. 

Een baby drinkt dagelijks 1,0 liter melk, gedurende 30 dagen. 60% van het door het 
lichaam opgenomen jood-131 concentreert zich in de schildklier.  
De massa van de schildklier bedraagt 15 g. 
c) Bereken de equivalente dosis die de schildklier van dit kind op den duur zal 

ontvangen. Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
Als je meer wilt weten over de verspreiding van radioactieve stoffen over de wereld ten 
gevolge van het ongeval in Chernobyl, kijk dan eens naar de informatie op de site onder 
nevenstaande link: link naar site 1). 
Een soortgelijke analyse heeft plaatsgevonden ten gevolge van de radioactieve 
besmetting van Japan ten gevolge van het ongeval in Fukushima. Onkunde leidt bij dit 
soort ongelukken altijd tot veel onnodige paniek. Zie nevenstaande site: link naar site 2). 
Volgens de nieuwste onderzoeken heeft het ongeluk met de kerncentrale in Fukushima 
niet geleidt tot doden of acute gezondheidsproblemen. Als je meer wilt weten, kijk dan 
eens op de site onder nevenstaande link: link naar site 3). 

  

2) 3) 1) 

http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html
http://www.theregister.co.uk/2011/03/25/fukushima_scaremongering_debunk/page2.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Fukushima
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Detectie van ioniserende straling 
 
Straling is een vorm van energietransport hetzij door deeltjes (bijvoorbeeld α- en  
β-straling) hetzij door elektromagnetische golven (bijvoorbeeld γ- en röntgenstraling). 
Zowel voor de deeltjesstraling als voor de ioniserende elektromagnetische straling geldt 
dat je deze niet kunt zien of voelen. Aangezien deze straling schade aan kan richten bij 
blootstelling aan te veel straling of je er simpelweg onderzoek aan wilt doen is het 
wenselijk deze ioniserende straling op een of andere manier te detecteren. Daartoe zijn 
in de loop van de tijd diverse instrumenten ontwikkeld.  
 
Opgave: Wilson vat 
Een Wilsonvat maakt gebruik van het ioniserende vermogen van ioniserende straling. 
Zoals je waarschijnlijk weet uit de scheikundelessen condenseert een stof rond 
condensatiekernen. Voor regen zijn dat bijvoorbeeld stofdeeltjes. Ionen kunnen echter 
ook dienst doen als condensatiekernen. Van dit laatste wordt gebruik gemaakt in een 
Wilsonvat. In zo’n vat bevindt zich lucht verzadigd met bijvoorbeeld alcoholdamp. Aan 
de onderkant wordt het vat gekoeld door bijvoorbeeld CO2-ijs, zodat de lucht op de 
bodem van het vat afkoelt en oververzadigd raakt. Oververzadigd betekent dat er meer 
damp in de lucht zit dan er eigenlijk bij die temperatuur in kan. De overtollige damp zal 
condenseren zodra deze de gelegenheid daartoe krijgt (er moeten condensatiekernen 
zijn).  
Als een α-deeltje door het vat schiet, zal het  
α-deeltje op zijn weg de lucht ioniseren. Het  
α-deeltje laat zo een ionenspoor achter. Dit spoor is 
op zich niet zichtbaar. De ionen in dit spoor doen 
echter dienst als condensatiekernen waardoor zich 
zichtbare druppeltjes alcohol vormen.  
In nevenstaande afbeelding bevindt zich een α-bron 
in het Wilsonvat.  
Kenmerkend voor α-straling is het feit dat de sporen 
recht zijn en dat de sporen allemaal even lang zijn. 
Voor β-straling zouden de sporen van verschillende 
lengte zijn en zouden de sporen 
waarschijnlijk niet recht zijn. 
a) Leg uit waarom een Wilsonvat stofvrij 

moet zijn. 
b) Leg uit waarom de sporen van  

α-straling recht zijn en die van  
β-straling niet. 

Bij geavanceerdere uitvoeringen van een 
Wilsonvat kan ook een magneetveld 
worden aangelegd in het vat. Door de 
werking van het magneetveld kunnen er 
dan allerlei kromlijnige banen ontstaan (zie 
nevenstaande afbeelding). 
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Een alternatief voor een Wilsonvat is een bellenvat. Een 
bellenvat is een vat gevuld met een doorzichtige vloeistof die 
is verhit tot vlak onder het kookpunt. Ioniserende straling zal 
net als bij het Wilsonvat een spoor van ionen vormen. Dit 
spoor is niet zichtbaar. Bij een plotselinge drukverlaging daalt 
het kookpunt. Het blijkt dat de vloeistof het eerst gaat koken 
rond de ionensporen. Op die manier ontstaan zichtbare 
gasbellen en wordt het ionenspoor dus zichtbaar.  
Historisch gezien is het bellenvat de opvolger van het 
Wilsonvat.  
Op zijn beurt is het bellenvat opgevolgd door de dradenkamer  
(zie nevenstaande afbeelding).  
 
 
Opgave: Filmbadge 
Een andere manier om ioniserende straling te detecteren is met behulp van een 
filmbadge. Een filmbadge maakt zowel gebruik van het ioniserende vermogen als het 
verschil in doordringend vermogen van ioniserende straling. 
In wezen bestaat een filmbadge uit een fotografische laag die wordt afgeschermd door 
verschillende dikten en typen van afschermingsmateriaal. Hoe meer straling de film kan 
bereiken hoe meer zwarting er optreedt. De zwarting is dan een maat voor de 
hoeveelheid straling waaraan de badge heeft blootgestaan. Door tactisch gebruik te 
maken van het verschil in doordringend vermogen van de verschillende typen 
ioniserende straling kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten 
straling.  
Een voorbeeld van zo’n filmbadge is weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. 
• Venster 1 is geheel open en laat alle straling door. 
• Venster 2 is van dun plastic en schermt een deel van 

de β-straling af. 
• Venster 3 is van dik plastic. Alleen de energierijkste 

β-straling komt hier nog doorheen. Het plastic 
schermt alleen de allerzwakste elektromagnetische 
ioniserende straling af en laat de rest door. 

• De vensters 4 en 5 schermen verschillende 
energieën van elektromagnetische straling (en alle  
β-straling) af. 

• Venster 6 is een cadmium-lood filter dat neutronen invangt.  
De daarbij gevormde γ-straling kleurt de film zwart en geeft  
dus een indicatie voor de blootstelling aan neutronenstraling. 
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Werknemers die met radioactieve stoffen omgaan, zijn 
verplicht om een stralingsbadge te dragen. Deze badges 
bevatten een film die gevoelig is voor β- en γ-straling.  
a) Leg uit waarom het niet zinvol is om badges te maken 

die gevoelig zijn voor α-straling. 
b) Beschouw alleen de vensters 1 t/m 3. 

Leg uit hoe, op basis van het verschil in zwarting, kan 
worden afgeleid of de filmbadge heeft blootgestaan 
aan β- en/of γ-straling. 
Geef daartoe in nevenstaande afbeelding de zwarting 
aan voor het geval dat de badge heeft blootgestaan aan: 
• uitsluitend γ-straling. 
• uitsluitend β-straling. 
• zowel β- als γ-straling. 
 

Bij de badges hoort een ijkgrafiek. Deze 
geeft het verband weer tussen de zwarting 
van de film en de opgelopen equivalente 
dosis (voor een persoon met gemiddelde 
massa). Zie nevenstaande afbeelding. 
c) Leg uit of de gevoeligheid van de badge 

afhankelijk is van de opgelopen 
equivalente dosis. 

Een deel van de film in de badge is afgedekt 
door een loodplaatje.  
De dikte van het loodplaatje is zo gekozen 
dat 87,5% van de γ-straling met een energie 
van 0,1 MeV wordt geabsorbeerd.  
d) Bereken hoe dik het loodplaatje is. 

Noteer jouw antwoord in twee significante 
cijfers. 
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Opgave: Gasgevulde ionisatiekamers 
Detectoren gebaseerd op gasgevulde 
ionisatiekamers maken gebruik van het feit 
dat een gas bij normale druk en temperatuur 
geen elektrische stroom geleidt. Gasgevulde 
ionisatiekamers zijn er in vele soorten en 
maten maar functioneren op hetzelfde 
principe. De hiernaast afgebeelde 
ionisatiekamer maakt deel uit van een 
stroomkring, waarbij de ionisatiekamer in 
wezen als een variabele weerstand fungeert. De stroomkring bestaat dan uit een 
serieschakeling van de ionisatiekamer en een constante weerstand. Als er geen 
ioniserende straling in de ionisatiekamer komt is de weerstand van de ionisatiekamer 
zeer groot. Er zal dan geen stroom door de stroomkring lopen en de spanning over de 
constante weerstand is 0 V. Zodra er echter ioniserende straling in de ionisatiekamer 
komt zal het gas in deze kamer worden geïoniseerd, waardoor de weerstand van de 
ionisatiekamer beduidend kleiner wordt. De ionisatiekamer zal nu wel stroom kunnen 
geleiden en de stroomkring wordt gesloten. Er zal een stroompje lopen waardoor de 
spanning over de constante weerstand niet meer 0 V is. 
Op basis van dit principe kunnen een 
aantal verschillende soorten detectoren 
worden gemaakt. Het verschil zit hem dan 
in de spanning van de spanningsbron. In 
nevenstaande afbeelding staat 
weergegeven hoe het aantal verzamelde 
ionen afhangt van de spanning. In de 
grafiek staan twee lijnen weergegeven. De 
ene lijn is voor α-straling en de andere lijn 
is voor β-straling. Er zijn een aantal 
gebieden te onderscheiden (A t/m F). 
• In gebied A kun je zien dat naarmate de 

spanning toeneemt er meer ionen 
worden verzameld. 

• In gebied B kun je zien dat ondanks dat 
de spanning verder wordt verhoogd er 
toch geen extra ionen meer worden 
verzameld. 
In dit gebied werken de ionisatiekamers. 

• In gebied C worden weer meer ionen verzameld naarmate de spanning wordt 
verhoogd. 
In dit gebied werken de proportionele telbuizen. 

• Gebied D is een overgangsgebied en wordt niet gebruikt voor detectoren. 
• In gebied E blijft het aantal verzamelde ionen weer constant ongeacht het feit dat de 

spanning wordt verhoogd.  
In dit gebied werken de Geiger-Müller telbuizen. 

• In gebied F treedt er spontane ontlading van de buis op. In dit gebied is niet eens 
ioniserende straling nodig om de meter te doen reageren. De meter slaat als het 
ware op tilt. 
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a) Leg uit waardoor het plateau in gebied B ontstaat. 
b) Leg uit waardoor in gebied C meer ionen kunnen worden verzameld dan in gebied 

B. 
c) Leg uit waardoor het plateau in gebied E ontstaat. 
d) Leg uit welke van de twee lijnen bij α-straling hoort. De bovenste of de onderste? 
Als je meer wilt weten van gasgevulde ionisatiekamers, kijk dan eens naar de informatie 
op de site onder nevenstaande link: link naar site 1). 
 
 
Opgave: Gammacamera 
Bij medische beeldvorming op basis van straling 
afkomstig van toegediende radiofarmaca is het nodig om 
gammastraling te detecteren (bijvoorbeeld PET of 
SPECT). Niet alleen dat, het is ook van belang dat het 
op dusdanige wijze wordt gedaan dat het mogelijk is om 
de oorsprong van de straling te kunnen bepalen. In 
nevenstaande afbeelding is een gammacamera voor 
SPECT-doeleinden weergegeven. Overigens staat 
SPECT voor Single Photon Emission Computer 
Tomography en PET staat voor Positron Emission 
Tomography. Bij een PET-scanner staan een aantal 
gammacamera’s in een ring opgesteld, in tegenstelling 
tot wat is gedaan bij de hiernaast weergegeven SPECT-
opstelling. De camera, zoals hiernaast weergegeven, 
kan worden gedraaid. Zoals duidelijk is te zien in 
nevenstaande afbeelding zijn gammacamera’s relatief 
grote apparaten. Het detectieprincipe bij de gammacamera’s voor PET is overigens 
hetzelfde. 
Om de precieze plaats van oorsprong van de gammastraling te kunnen bepalen wordt 
gebruik gemaakt van de constructie zoals weergegeven in onderstaande linker 
afbeelding.  

De collimator is in wezen een rooster van loden buizen (zie bovenstaande rechter 
afbeelding). Alleen fotonen die precies in de lengterichting van zo’n buis door de 
collimator gaan kunnen passeren, de overige fotonen worden geabsorbeerd (zie 
bovenstaande rechter afbeelding).  
 

SPECT-opstelling 

PET-opstelling 

1) 

http://docplayer.nl/1424762-Detectie-en-meetmethoden.html
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De fotonen die de collimator zijn 
gepasseerd treffen op een scintillatiekristal 
(detectiekristal, veelal natriumjodide 
gedoteerd met thallium). In een 
scintillatiekristal leidt de absorptie van 
gammastraling tot het uitzenden van 
straling in het zichtbare gebied. In 
bovenstaande rechter afbeelding staat 
voor een drietal scintillatiekristallen de 
intensiteit als functie van de golflengte 
weergegeven. NaI(Tl) zendt straling uit in  
het golflengtegebied van 325 nm tot  
525 nm met een piek rond 410 nm.  
Bij detectoren met NaI(Tl) ligt het rendement op 40∙103 fotonen per MeV gammastraling.  
Het oorspronkelijke gammafoton leidt tot het ioniseren van atomen in het 
scintillatiekristal.  
De vrije elektronen die op deze manieren ontstaan, zullen 
uiteindelijk weer recombineren en hierbij komt straling in 
onder andere het zichtbare gebied van het 
elektromagnetische spectrum vrij. De processen die 
betrokken zijn bij het ioniseren van het scintillatiekristal 
zetten als het ware één energierijk foton om in meerdere 
energie-armere fotonen. 
Tenslotte komt dit licht in een fotomultiplicatorbuis alwaar 
het wordt omgezet in een meetbare elektrische stroom. 
Deze stroompjes worden met behulp van een computer 
omgezet in een foto.  
In nevenstaande afbeelding is een SPECT-opname te zien 
van een patiënt die 99mTc is toegediend. De tumoren zijn 
duidelijk te zien. Wat ook duidelijk is uit 
bovenstaande afbeelding is dat zowel 
PET- als SPECT-opnamen een 
beperkte resolutie hebben.  
PET- en SPECT-opnamen worden dan 
ook vaak gecombineerd met CT- of 
MRI-opnamen. Zowel CT- als MRI-
opnamen hebben een hoge resolutie 
waardoor anatomische details goed te 
herkennen zijn. In nevenstaande 
afbeelding is te zien wat het resultaat is 
als een CT-opname wordt 
gecombineerd met een PET-opname. 
a) Geef een voordeel en een nadeel van het groter maken van de diameter van de 

buizen in de collimator. 
Geef bij elk een toelichting. 

b) Bereken het aantal fotonen van 410 nm dat kan worden uitgezonden, als de energie 
van 1,0 MeV gammastraling voor 100% zou worden omgezet in deze fotonen. 

In de praktijk wordt niet 100% van de energie van de gammastraling omgezet in 
fotonen. 
c) Leg uit wat er met “missende” energie is gebeurd. 
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Fotomultiplicatorbuizen 
kunnen worden gebruikt om 
zeer kleine lichtintensiteiten 
te meten. Een bepaald type 
fotomultiplicatorbuis is 
schematisch afgebeeld in 
nevenstaande afbeelding. 
De afbeelding toont een 
glazen omhulsel met daarin 
een fotokathode K, een 
aantal elektroden D en een anode A. De buis is vacuüm gepompt. Aan de kant waar de 
straling invalt, is tegen de binnenzijde van de buis een dun laagje metaal aangebracht 
dat als fotokathode fungeert. 
Het glazen omhulsel is van een ondoorzichtige laag voorzien, behalve op de plaats 
waar de fotokathode zich bevindt.  
De straling is afkomstig van een NaI(Tl)-scintillatiekristal. De golflengtes van de 
uitgezonden straling zijn liggen dus tussen de 325 nm en de 525 nm.  
Van de straling met een golflengte van 410 nm die op het glas met de fotokathode valt, 
maakt slechts 5,0% van de fotonen een elektron uit het metaallaagje vrij. Tussen K en 
D1 wordt een gelijkspanning van 100 V aangelegd. Hierdoor gaan alle vrijgemaakte 
elektronen naar D1. De stroomsterkte tussen K en D1 bedraagt 3,5·10-17 A. 
d) Bereken hoeveel fotonen van de straling met een golflengte van 410 nm er per 

seconde op het glas met de fotokathode vallen. 
De uit de fotokathode afkomstige elektronen treffen elektrode D1. Door botsingsemissie 
worden daaruit elektronen vrijgemaakt. Deze worden ten gevolge van de tussen D1 en 
D2 aangelegde spanning van 100 V weer versneld naar de volgende kathode D2. 
Gemiddeld gaan 5,0 maal zoveel elektronen van D1 naar D2 als er op D1 vallen. Ook 
tussen de volgende elektroden D2, D3, ….. D10 en A is steeds een gelijkspanning van 
100 V aangelegd. Daardoor kunnen op dezelfde wijze de op elektrode Dn vallende 
elektronen ervoor zorgen dat 5,0 maal zoveel elektronen de volgende elektrode 
bereiken. 
e) Bereken de stroomsterkte tussen D10 en A. 

Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
 
 
 
 


	Elektromagnetische straling
	Licht als deeltje
	Licht als deeltje
	De elektronvolt als alternatieve eenheid voor Joule

	Elektronenconfiguratie in een atoom
	Atomen in aangeslagen toestand
	Wat gebeurt er als een elektron van een schil met hoge energie naar een schil met lage energie gaat?
	Absorptie
	Absorptiespectrum

	Emissie
	Emissiespectrum

	Stralingswet van Planck

	Opgaven
	Opgave: Licht bestaat uit fotonen
	Opgave: Energieniveauschema
	Opgave: Zwarte straler


	Deeltjesstraling
	Radioactief verval
	Samengevat:

	Straling
	Opgave: Eigenschappen van straling

	Rekenen aan radioactief verval
	Opgave: Technetium koe


	Ioniserende straling
	Geabsorbeerde dosis
	Equivalente dosis
	Effectieve dosis

	Rekenen met dosisgrootheden
	Opgave: Pacemaker
	bradycadie
	Tachycardie

	Opgave: Dosis ontvangen in een jaar
	Opgave: Dosis ontvangen op den duur

	Detectie van ioniserende straling
	Opgave: Wilson vat
	Opgave: Filmbadge
	Opgave: Gasgevulde ionisatiekamers
	Opgave: Gammacamera


