Wilt U uw medewerkers voorlichten hoe ze veilig om
kunnen gaan met LSA (Low Specific Activity) of NORM
(Naturally Occurring Radioactive Material)?
RadiatCo kan voor u en uw medewerkers een cursus
verzorgen hoe men veilig kan werken met LSA/NORM.
De presentatie omvat o.a.:
• Wat is LSA/NORM
• Wat is het stralingsniveau van LSA/NORM;
• Hoe kan LSA/NORM gedetecteerd worden;
• Wat zijn de risico’s van LSA/NORM;
• Hoe kunnen medewerkers zich beschermen tegen
blootstelling.
Wij van RadiatCo hebben de beschikking over meerdere
stralingsdeskundigen variërend van opleidingsniveau
2 t/m 5 die u op professionele wijze kunnen doceren over
ioniserende straling.
Bel (+31 (0)113-603130) of schrijf (info@radiatco.com) voor
vrijblijvende informatie.

RadiatCo heeft ervaring in een groot aantal
verschillende sectoren, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardolie- & Aardgasindustrie (On- en Offshore)
Decommissioning
Schrootbedrijven
Medische Sectoren
Nucleaire Energie Sector
Diverse Chemische Industrieën
Geothermie
Fosfor en Fosforzuur productie

Wat mag u van ons verwachten?
Wij kunnen voor u een cursus verzorgen toegespitst op
uw situatie bij u op het bedrijf. Of als u daarvoor kiest
kunnen wij ook voor groepen tot acht personen een
presentatie geven in één van onze presentatieruimtes
op onze locatie aan de Nassauweg.
Onze stralingsdeskundigen zijn afkomstig uit verschillende nucleaire vakgebieden en RadiatCo heeft zo
een grote expertise kunnen opbouwen.
Mede hierdoor zijn onze consultants in een groot aantal
radiologische casussen inzetbaar.
Verder beschikt RadiatCo over een uitgebreid netwerk
van stralingsdeskundigen zodat op vrijwel ieder verzoek
een effectieve- en gepaste invulling kan worden
gegeven.
RadiatCo kan u adviseren en ondersteunen bij
werkzaamheden op het gebied van:
• Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)
• Decommissioning van Radiologisch Besmette Installaties, in
binnen- en buitenland
• Melding- en Vergunningsaanvragen
• Monstername en Analyse
• Risico Inventarisaties en Analyses
• Begeleiden van Non-Destructief Onderzoek (NDO)
• Incidenten Afhandeling en Bestrijding
• Onderwijs en Voorlichting

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met RadiatCo.
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