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Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 45            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
In rookmelders voor thuisgebruik wordt Am-241 gebruikt als 
bron van ioniserende straling. De kernen van dit element zijn 
instabiel en vervallen onder uitzending van -straling en  
-straling. 

a) Geef de vergelijking van dit vervalproces. 
Volgens de fabrieksopgave is de activiteit van de Am-bron 
0,90 Ci. Een bron heeft een activiteit van 1 Ci (curie) als er 
per seconde 3,7·1010 kernen uiteenvallen. De Ci is een 
verouderde eenheid die niet meer mag worden gebruikt. 
b) Bereken de activiteit van de Am-bron in de gebruikelijke 

SI-eenheid. Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
Volgens de fabrikant moet de rookmelder na een termijn van tien jaar worden vervangen 
om een juiste werking te garanderen. 
c) Leg uit of deze termijn veroorzaakt kan worden door de levensduur van het gebruikte 

radioactieve materiaal. 
Am-243 heeft een 20x langere halveringstijd dan Am-241 maar vrijwel gelijke energieën 
van -straling en -straling. 
d) Verklaar waarom een bron van eenzelfde hoeveelheid Am-243 toch minder geschikt is 

voor een rookmelder. 
De rookmelder wordt na tien jaar vervangen. Jan heeft gehoord over de radioactieve bron 
die in de rookmelder zit en wil die wel eens zien. Hij maakt daartoe – zeer 
onverantwoordelijk – de ionisatiekamer open en peutert de bron eruit. Daarbij houdt hij de 
bron gedurende 10 s tussen duim en wijsvinger geklemd. Gelukkig straalt de bron  

-straling uit, geen -straling en maar een klein beetje -straling. Daardoor wordt alleen de 
huid bij duim en wijsvinger – in totaal 2,0 g – aan straling blootgesteld. De bron zendt 
3,0·104 -deeltjes per seconde uit en de energie per -deeltje bedraagt 9,0·10-13 J. De 
weegfactor van -straling is 20. 
e) Waarom had Jan nooit met zijn blote vingers aan de bron mogen zitten en werkt een 

radiologisch werker in zo’n geval met een pincet? Geef twee argumenten. 
f) Bereken de equivalente dosis waaraan Jan zich blootstelde tijdens het eruit peuteren 

van de bron. 
g) Bespreek deze dosis in vergelijking met de stralingsbeschermingsnormen voor 

leerlingen uit BiNaS. 
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Laatste bladzijde 

Opgave 2 
Max is een groot vleesliefhebber vooral wild. Duitsland is 
een belangrijk gebied waar veel van het wild dat bij 
Nederlandse poeliers in de winkel ligt vandaan komt. Na 
het reactorongeluk in Tschernobyl in 1986 zijn bepaalde 
gebieden in Duitsland besmet geraakt met radioactief 
cesium-137. Wilde zwijnen kunnen vanwege hun 
voedingsgewoonten nog steeds belast zijn met 
radioactiviteit van dat reactorongeluk.  
Cesium-137 vervalt met een halveringstijd van 30,2 y naar 
het stabiele barium-137. Dit gebeurt in twee stappen 
allereerst vervalt het cesium-137 naar een aangeslagen 
toestand van barium-137 (137mBa). Vanuit de aangeslagen toestand vervalt barium-137m 
dan naar barium-137. 
a) Geef de vervalvergelijking voor het verval van cesium-137 naar barium-137m. 
b) Geef de vervalvergelijking voor het verval van barium-137m naar barium-137. 
c) Toon aan dat er bij het verval van cesium-137 naar barium-137 in totaal 1,19 MeV aan 

energie vrijkomt. 
Als een mens dit radioactief belast vlees eet zal het cesium-137 in het lichaam worden 
opgenomen, voornamelijk in de botten. 
d) Geef twee argumenten waarom de mens waarschijnlijk niet alle straling van het 

opgenomen cesium-137 zal absorberen. 
De biologische halveringstijd voor cesium-137 bedraagt 110 dagen. 
e) Leg uit wat dat betekent. 
Voor de verkoop van wildzwijnvlees is een grenswaarde van 600 Bq/kg vastgelegd die niet 
mag worden overschreden. De massa van Max bedraagt 65 kg. 
f) Bereken de geabsorbeerde dosis die Max oploopt gedurende het eerste jaar na het 

eten van 250 g wildzwijnvlees dat met 600 Bq/kg is belast. 
Ga ervan uit dat de helft van de energie die bij één vervalgebeurtenis vrijkomt in het 
lichaam wordt geabsorbeerd en dat de gemiddelde activiteit gedurende het eerste jaar 
gelijk is aan 40% van de beginactiviteit. 

In 2012 heeft het Bundesamt für Strahlenschutz een steekproef gedaan naar de belasting 
van wildzwijnvlees. Sommige waarden bedroegen wel 9,8 kBq/kg. 
g) Leg uit of Max zich zorgen moet maken als hij 250 g van dergelijk zwaarder belast 

vlees eet. 
 
 
 
 


