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Distributie van jodiumtabletten

Geachte leden van de gemeenteraad,

Onlangs ontving ik bijgaande brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met
betrekking tot de distributie van jodiumtabletten. Deze brief doe ik u hierbij ter informatie toekomen.
Op 3 oktober start het ministerie met de communicatie hierover en de daadwerkelijke verspreiding van
de jodiumtabletten begint in de week van 9 oktob er 2017. Naar verwachting duurt de verspreiding van
de jodiumtabletten twee weken. Tijdens de predistributie (en daarna) ís alle informatie over de
verspreiding, verkrijgbaarheid en werking van jodiumtabletten terug te vinden zijn op:
www.waarom krijq ikjod i u m tabletten. n l.

De burge van Roosendaal,

mr. J.M Niederer
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Uw brief

BiJlage(n)
Factsheet jodiumdistr¡butie

Correspondentie u i tslu itend
r¡chten aan het retouradres
met vermelding vdn de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte heer Niederer,

Graag vat ik ín deze brief de uitkomsten samen van het project jodiumdistributie
dat we de afgelopen jaren in samenwerking met vertegenwoordigers van onder
andere GHoR/veiligheidsregio's, GGD GHoR Nederland, de ministeries van
Veiligheid en lustitíe en Infrastructuur en Milieu en de Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en stralingsbescherming hebben uitgevoerd. op 2L apríl zol7 is
daarover ook een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. In het project hebben we
uitgewerkt hoe de beschikbaarheid van jodiumtabletten in geval van een
kernongeval het beste georganiseerd kan worden. Ik schriji u deze brief omdat u
daar als burgemeester en als lid van het bestuur van de veiligheidsregío ook mee
te maken heeft. In oktober starten we met een brede distributie van
jodiumtabletten.

Start van het project jodiumdistributie
Tot 2014 gold als landelijke richtlijn dat distributie van jodiumtabletten moest
worden voorbereid in delen van vier veiligheidsregio,s: Twente (tot 25 km van de
kerncentrale van Emsland), Zeeland en Midden- en west-Brabant (tot 10 km van
de kerncentrale Borssele en 20 km van de kerncentrale van Doel in België) en
Noord-Holland-Noord (tot 2,1 km van de reactor in petten). De betrokkãn regio,s
beoordeelden zelf hoe ze zich op die maatregel wilden voorbereiden. De regiã
Zuid-Limburg viel niet binnen de landelijke richtlijn, maar heeft zelf aangegeven
zich te willen voorbereiden op een mogelijk kernongeval bij de kerncentrale in
Tihange in België.

vertegenwoordigers van de betrokken veiligheidsregio,s hebben destijds bij de
minister van Economische Zaken (van 2011 tot mei 2015 verantwoordelijk voor
kernongevallenbestrijding) aangedrongen op aanpassing van de landelijke richflijn
omdat die afweek van de richtlijnen in Duitsland en België. Het zou tot slecht te
communiceren situaties kunnen leiden als bij een kernongeval in de grensstreek
afwijkende maatregelen worden getroffen voor mensen die op ongeveer gelijke
afstand van de kernreactor wonen. Veftegenwoordigers van het m¡nisterie van EZ
hebben daarover afstemming gezocht met de autoriteiten in Belgiê en Duitsland
en hebben toen een voorstel ontwíkkeld om de interventieniveaus voor de directe



stralingsbeschermende maatregelen (schuilen, evacueren en jodiumprofylaxe) in
Nederland zo aan te passen dat we in de preparatiezones in Nederland nagenoeg
dezelfde maatregelen kunnen treffen als in onze buurlanden (brief minister van
EZ' 2 iuli 2014). Een belangrijke consequentie daarvan was dãt de voorbereiding
van de maatregeljodiumprofylaxe moest worden uitgebreid naar zones van 100
km rond de kerncentrales van Doel, Borssele, Emslañd en Tihange, wat betekende
dat de voorbereiding van toepassing zou worden op (delen van) 21
veiligheidsregio's. GGD GHOR Nederland heeft daarop aan het ministeríe van VWS
gevraagd om de coördinatie van de voorbereiding van de maatregel
jodiumprofylaxe op zich te nemen om zo schaalvoordelen te realiseren en om te
voorkomen dat elke regio het op een andere manier zou organiseren, wat tijdens
een stralingsongeval alsnog tot veel communicatieproblemen zou kunnen leiden.

Ovcrwegingen
Tijdens de looptijd van het project zijn verschillende uitvoeringsmodellen of
scenario's voorgesteld en beoordeeld. Geen van de scenario! leek een perfecte
oplossing, elk model had voor- en nadelen. In zijn algemeenheid waren er vier
hoofdmodellen te onderscheiden, waarvan elementen met elkaar gecombineerd
zouden kunnen worden:

Geen distributie/voorbereiding; het kabinet had kunnen voorstellen deze
maatregel niet voor te bereiden omdat de kosten niet in verhouding zouden
staan tot de relatief beperkte gezondheidswinst. Dat zou echter juist afwíjken
van de maatregelen in België en Duitsland en van de internationale richtlíjnen.
Distributie bij alarmering van een kernongeval; de tabletten worden opgesla-
gen in decentrale voorraden en kunnen worden gedistribueerd na de melding
van een kernongeval. De belangrijkste bezwaren tegen dit model zijn dat er
ernstige twijfels zijn over de uitvoerbaarheid van de distributie tijdens een in-
cident en hoge kosten per regio voor de voorbereiding.
Predistributie op basis van eigen verantwoordelijkheid omwonenden; omwo-
nenden kunnen tabletten ophalen op geselecteerde locaties, zoals gemeente-
huizen of apotheken, in een niet-dreigingssitua$e. De verwachting bíj dit mo-
del is dat niet veel mensen de tabletten zullen ophalen, waardoor er bij een
incident mogelijk nog steeds veer mensen geen tabretten hebben.
Predistributie door de overheid; omwonenden ontvangen de tab¡etten thuis en
worden gevraagd de tabletten op een logische plaats te bewaren. veel mensen
ontvangen dan tabletten die ze waarschijnlijk nooit nodig hebben, maar het is
het best uitvoerbare model bij een mogelijk incident.

om tot een goede beoordeling van de verschillende scenario,s te komen, zíjn
meerdere bijeenkomsten en overleggen georganiseerd met vertegenwoordigers
van onder andere GGD GHoR Nederland, veiligheidsberaad, vereniging
Nederlandse Gemeenten, Raad van Directeuren Veiligheidsregio's, de ministeries
van Infrastructuur en Milieu, veiligheid en Justitie, onderwijs, cultuur en
wetenschappen en sociale zaken en werkgelegenheid, de Ãutoriteit Nucleaire
veiligheid en stralingsbescherming, het Natíonaal Vergiftigingen Informatie
centrum, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ãpothekers,
drog isterijen, grootha ndels voor farmaceutische producten/ gynaecologen,
verloskundigen en het Instituut Fysieke Veiligheid. ook is dJaanpak in andere
landen bestudeerd en vergeleken met de Nederlandse mogelijkheden.
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Voorafgaand aan mijn besluit over de distributie heb ik het Veiligheidsberaad en
GGD GHOR Nederland gevraagd mij te adviseren (brief Veiligheidsberaad, 20
maart 2015). In die brief heeft het Veiligheidsberaad de nooãzaak benadrukt van
een landelijke uniforme aanpak die aansluít bij de aanpak in de buurlanden.
verder heeft het veiligheidsberaad aandacht gevraagd voor realistische
communicatie over de gezondheidswinst en een goede afstemming van de
communicatie tussen Rijk, regio's en gemeenten. Ik heb de adviezen van het
veiligheidsberaad en GGD GHOR Nederland ter harte genomen en wíjk in mijn
besluit slechts op een punt af van het advies. Het advies was om niet alleen te
predistribueren in de voorgeschreven preparatiezones (tot 100 km rond de
kernreactoren), maar in alle veiligheidsregio,s. Ik heb er echter voor gekozen de
pred¡stributie te beperken tot de preparatiezones en het daarnaast mogelijk te
maken voor mensen om zelf tabletten aan te schaffen. Op die manier stimuleer ik
niet het gebruik van geneesmiddelen door mensen die niet tot de doelgroepen
horen. Zoals is opgemerkt in de bijeenkomst van de Bestuurlijke Adviescommissie
GHOR van 12 april 2aL7 zal ik deze optie goed naar voren latãn komen in de
com municatiestrategie.

Gekozcn aanpak
Na ampele overwegingen met en op aandringen van ale betrokken
vertegenwoordigers heb ik besloten om te zorgen voor predistributie door de
overheid. Ik probeer ervoor te zorgen dat zoveel mogeli;t mensen uít de
doelgroepen de tabletten in hun bezit hebben, zodat zij in geval van een
stralingsongeval waarbij radioactief jodium vrijkomt snel en eenvoudig beschikking
hebben over jodiumtabletten, terwijl de belasting van hulpverleners tot een
minimum beperkt blijft.

Aanvullend neem ik de volgende maatregelen:
a' Beschikbaarheid van jodiumtabletten bij apotheken en drogisterijen in de re-

guliere situatie voor mensen die tabletten willen kopen (o.a. zwangere vrou-
wen, mensen die de tabletten kwijt zijn, mensen die verhuisd zijn, mensen die
niet tot de doelgroepen horen)

b. Mogelijkheid voor bijzondere locaties (scholen, kinderdagverblijven en derge-
lijke) om een voorraad tabletten aan te houden

Concreet zal ik daarvoor de volgende acties op me nemen:. VWS schaft jodiumtabletten aan

' VWS verzorgt per post predistributie naar alle huishoudens met bewoners uit
de doelgroepen in de preparatiezones

r VWS coördineert de communicatie rond de predistributie van jodiumtabletten
en zorgt voor een toolkit met communicatiemiddelen, waarmee alle betrokken
part¡jen zich kunnen voorbereiden op mogelijke vragen. vws zorgt dat informatie over de maatregeljodiumprofylaxe wordt opgeno-
men in het standaard informatiepakket voor zwangere vrouwen dat wordt ver-
spreid via gynaecologen en verloskundigen

' VWS zorgt voor informatie voor bijzondere locaties, zoals scholen en kinder-
dagverblijven

' vws past de Regeling geneesmiddelen aan zodat het mogelijk wordt voorra-
den tabletten te beheren op bijzondere locaties, zoals scholen en kinderdag-
verblijven

. vws maakt afspraken met groothandels en de koepels van apotheken en dro-
gisterijen over de levering en beschikbaarheid van jodiumtabletten
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Nooddistributle
Ondanks de uitgebreide predistributie van tabletten is de verwachting dat er op
het moment vän een kernongeval mensen uit de doelgroepen in uw regio zullen
zijn die niet over tabletten beschikken, bijvoorbeeld omdat zij op bezoek zijn in de
regio of de tabletten zijn kwijtgeraakt. Ik verzoek u om te beslissen hoe u zich op
die mogelijke situatie wilt voorbereiden.

GGD GHOR Nederland en betrokken regio's ontwikkelen samen een landelijk
modelplan, dat u kan ondersteunen bij de invulling van een regionaal plan
voor nooddistributie. Ðoor daarbij aan te sluiten kan een uniforme aanpak ge-
hanteerd worden met de omliggende regio,s.
VWS stelt indien gewenst jodiumtabletten beschikbaar voor het inrichten van
decentrale noodvoorraden.

Ik verwacht dat we met deze aanpak de best mogelijke oplossing hebben
gecreëerd voor de voorbereíding van jodiumprofylaxe in geval van een
kernongeval. Ik dank u alvast voor uw medewerking in het traject en reken ook op
een prettige samenwerking in de komende jaren. Mocht u vragen hebben over
deze brief, dan kunt u contact opnemen met de d¡recteur publieke gezondheid in
uw regio. Als bijlage stuur ik u een brochure over jodiumprofolaxe.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Dlr.ctlc Publ¡Gkc
Gczondhcld
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mw. drs. E.l. Schippers

NB: een afschrift van deze brief gaat naar de Tweede Kamer,



Verspre¡ding
jod¡umtabletten

Factsheet

,& IU i n istr-ric van Vol ksgr.zond hticl
lVelzi¡n en Sport

Bii een groot kernongeval kan radioactiefiodium
vrijkomen. Iodiumtablenen vootkomen dat het
lichaam radioactief lodium opneemt. Om kostbare
tijd bÍi een ongerral te besparen, deelt het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in oktober zorT
jodiumtablenen uít. Zo heeft de iuiste doelgroep de

iodiumtablenen altiid en direct bij de hand.
Zo is Nederland nog beter voorbereid op een mogeliik
kernongeval.

Definities

Iodiumpro$laxe: het preventief slikken van iodium
(tablenen) om de opname van radioactief jodium in de

schildklier zoveel mogeliik re voorkomen.

Predistributie: het uitdelen van iodiumtabletten aa¡ vooraf
bepaalde doelgroepen zonder dar e¡ een acure dreiging is
van een kernongeval.

Nooddistributie: het uitdelen van jodiumtablenen bij een
concrete dreiging van een kernongeval aan mensen die (nog)
geen beschikking hebben over jodiumtable¡ten.

Doelgroep: de mensen die baat hebben bij de beschermde
werking van iodiumtablenen.

Stand van zaken

De Rijkoverheid vindt het belangrijk dat Nederland goed is
voorbereid op een groot kernongeval.

Daarom heeft de minister van Economische Zaken op
z luli zor4 aan de Tweede Kamer gemeld dat jodiumproflaxe
in grotere regio's moet worden voorbereid
(harmonisatiebeslui$. Dit besluit is in liin met de

uitgangspunten van het tnternationaal Atoom en Energie

Agentschap (IAEA). Nederland kan daardoor, op het moment
dat een kernongeval plaatsvindt, dezelfde maatregelen nemen

als onze buurlanden.

Daarnaast heeft de minister van Volksgezondheid, Welziin en

Sport op rz iuli aorT besloten om de distributie van
jodiumtableaen in oktober zorT te laten plaatwinden
(uiwoeringsbesluit). Dat betekent dat de nationale
noodvoorraad iodiumtablenen, die Nederland sinds r987
onderhoudt, direct onder de doelgroep wordt verspreid.

Hierdoor hoeven de jodiumtablenen niet meer grootschalig
te worden verspreid tiidens een kernongeval. Dat scheelt de

hulpdiensten veel kostbare tijd. Een van de lessen van de

ramp in Fukushíma (lapan). De jodiumtablenen zullen per
post worden verzonden. Het gaat hierbij om ongeveer
r,z miljoen huishoudens in Nederland.



ln de week van 3 oktober zorT wordt de verspreiding van
jodiumtablenen via huis-aan-huisbladen en online media
aangekondigd.

De reden waarom voor de verschillende leeftijdscategorieên
is gekozen, heeft te maken met het volgende:

. Hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans is op het onstaan
van schildklierkanker als gevolg van bloorstelling aan

radioactief iodium datvrij kan komen bii een kernongeval.
. De risico's op bijwerkingen bii het ínnemen van

iodiumtabletten nemen toe naannate mensen ouder

worden. Denk daarbij aan de ontrvikkeling van allergieên of
problemen met de schildklier.

Bii een kernongeval neemt het risico op besmetting met

radioactief jodium af naarmate mensen verdervan een

kernreactor wonen. Daarbij geldt in het algemeen het
volgende:

. Hoe verder van de plaats van het mogelijke ongeval, hoe
minder de bloostelling aan ndíoactieve stoffen.

. Kinderen tot l8 zijn het lo,vetsbaarst voor radioactief

iodium. Daarom geldt voor hen het grootste

distributiegebied.
. Mensen tussen de 18 en 4o iaar hebben minder kans op het

ontwikkelen van schildklierkanker door radioactief iodium
dan mindedarigen.Zij krijgen enkel jodiumtablenen in de

o-zo kilometer zone rondom een kemcentrale.
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De verspreiding van de tablenen begint in de week van

9 oktober zor7, Naar verwachting duurt de verspreiding
van de tablenen in totaal twee weken.

Doelgroepen jod i u m profylaxe

Voor de eenmalige verspreiding van jodiumtablenen zijn
twee doelgroepen te onderscheiden:

r. Mensen tot en met 4a jaar, die binnen een zone van o-2o

kilometer (hemelsbreed) rondom een kerncentrale wonen.
z. Kinderen tot r8 iaa¡ die binnen een zone van 2o-loo

kilometer (hemelsbreed) rondom een kerncenrrale wonen.

let op: rondom de kerncenrrale Emsland (Duisland) geldt een

andere kilometerbepaling. Hier gelden (hemelsbreed) de

afsnnden o-25 kilometer en 2S-loo kilometer.

Zwangere vrouwen (alle leeftijden) behoren ook tot de

doelgroepen die over jodiumtablenen moeren beschikken.
Tijdens een groor kernongeval moeten zii de iodiumtablemen
innemen ter bescherming van het ongeboren kind. Zwangere
vrouwen kunnen eind oktober zotT de iodiumtablenen
kopen bij apotheken en drogisterijen.

(oVm4oj¡ar (o-r8l¡aren

rnzwanger:n) zwen¡eren)

Nerlell¡r¡'l

Eorssele Kerncentrale o-:o km zo-roo km

Delft Onderzoeksreactor nvt o-o,5 km

Petten Onderzoeksreactor nvt o-3 km

flelçie

Doel Kerncentrale o-zo km ¿o-too km

Mol Onderzoeksreactor o-¿o km nvt

lihange KeÍn(entràle nw ¿o-roo km

lJu¡ti!diJ(!

Emsland Kerncentrale o-:5 km z5-roo km

' f$inloilMt¡e: Als de o-¿o of ¿o-roo k¡lometer ¿one dwars doôr een gemeente

loopt, worden in de hele gemeente tâblenen verspreid.

toc¡tlc
kem¡cactor kernf€actof
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Volgende week
krijgen 1.2 milioen
huishoudens
jodiumtabletten
in de brievenbus.
jr, ;rrh:'l)oc iJc rherh.

,¡¡rÍ)m¡r!l!irto(1tumt¡b¡¡tteô.ôl

&



Predistributie jodiumtabletten Betrokken partners

Dicht bij de kemcentnles Borssele, Doel, Emstand en de
onderzoekreactor penen zijn al jodiumtablenen verspreid
Daar krijgen mensen niet opnieuw iodiumtablenen.

ln de bredere zones rondom de kerncentrales Borssele, Doel,
Tihange en Ëmsland kriigen alle gezinnen met kinderen tot
r8 iaariodiumtablenen thuisgestuurd. De o-o,5 kilometer
zone rondom de onderzoekreactor in Delft heeft geen
woonwijken. Binnen dit gebied worden dan ook geen

iodiumtableaen verspreid.

ln totaal kriigen ongeveer r,z milioen huishoudens de
jodiumtablenen binnen nreeweken thuis. Elkvan deze
huishoudens onwangt (op naam) een vezegeld kanonnen
aanbiedingsdoosje met daarin de iodiumtabletten (ro stuks)
en een informariebrochure.

Daamaast ziin huisartsen, verloskundigen en grnaecotogen
geinformeerd over de werking en verkriigbaarheid van

iod iumtablenen bij apotheken en drogisreriien.

Ook bijzondere locaties zoals scholen, kinderopvanglocaties
of hulpdiensten kunnen straks jodiumtablenen in voorraad
opslaan" De veiligheidsregio's kunnen locaries aanwijzen waar
noodvoonaden beheerd mogen worden.

Tijdens de predistibutie (en daarna) zal alle informatie
over de verspreiding, verkrijgbaarheid en werking van

iodiumtablenen rerug te vinden ziin op:
w rlr,v. rr.,¡.r ¡¡ r tn k r i j g i k jrxt i u nt t.r h kt t c ¡ l r I L

Nooddistributie jod iumta blenen

De veiligheidsregio's die geheel of gedeelteliik in de o-roo
kilometereones van de kemreactoren vallen, bereiden zich
voor op nooddistributie ten tijde van een groot kemongeval

Het gaat dan om (eenvoudige) voorzieningen waar mensen,
wanneer er nog voldoende tiid is, alsnog jodiummblenen
kunnen ophalen. Deze voorzieningen ziin biivoorbeeld
bedoeld voor roeristen of mensen die de jodiumtablenen zijn
kwijtgeraakt. De bereffende veiligheidsregio! kunnen daarbij
gebruik maken van een landelijk modelplan, zodat
nooddistributie ook zoveel als mogelijk uniform kan
plaatwinden.

. Veiligheidsregio's, GGD'en en gemeenren

. Apotheken en drogisteriien

. Gynaecologen en verloskundigen

. Huisansen en internisten

. Ministerie van lnfrastructuur en Milieu

. Ministerie van Economische Zaken

. Ministerie van Veiligheid en lustitie

. Au tor¡teit Nucleaire Vei ligheid en Stra lingsbescherming

. Rijkinstituut voor Volkgezondheid en Milieu

. Nationaal Vergiftigingen lnformatie Centrum

. lnstituut Fysieke Veiligheid

Werking jodi umtablenen

Het menseliik lichaam slaat iodium op in de schildklier.
De schildklier regelt de stofrvisseling in het lichaam.

Als radioactief iodium wordt opgeslagen in de schildklier,
kan het op termiin zorgen voor schade aan de schildklier.
Dat verhoogt de kans op schildklierkanker.

Het preventief slikken van iodiumtableaen zorgt ervoor dat
de schildkliervezadigd wordt met stabiel jodium. Hierdoor
wordt het radioactieve iodium dar mensen binnenkrijgen
niet opgeslagen in de schildklie¿ maar juist uitgescheiden.

De lodiumtableften moeren alleen worden ingenomen op het
moment dar de overheid di: adviseert, Let op: zo,n advies kan
ook slechr voor een gedeelte van de doelgroep gelden.

Als de jodiumrablenen worden ingenomen voordat
blootstelling aan radioactief iodium plaatwindt, wordt de
opnamevan radioactief iodium maximaal geblokkeerd.
De schildklier is dan beschermd.

lnname van jodiumtabletten na contact met radioactiel
iodium heeft een mindergroot effect doordat al enig
radioatief jodium door de schildklier kan zijn opgenomen.




