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1. Samenvatting voorstel
In 2017 zijn de besturen van Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden meerdere
keren geïnformeerd over de predistributie van jodiumprofylaxe in opdracht van de minister van VWS
en het verzoek aan de veiligheidsregio’s om nooddistributie van jodiumprofylaxe voor te bereiden.
Dit document bevat een vooruitblik op activiteiten die vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden
worden geïnitieerd.
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3. Toelichting
Achtergrondinformatie
De verspreiding van jodiumtabletten heeft in oktober 2017 plaatsgevonden onder een deel van de
Nederlandse bevolking dat binnen een straal van 100 kilometer rond een kerncentrale woont. De
gemeenten in de regio Hollands Midden vallen binnen een straal van 100 kilometer rond de
kerncentrales van Borssele en/of Doel (België), met uitzondering van de gemeenten Hillegom,
Noordwijkerhout en Lisse. De verspreiding is bedoeld om de gezondheid van burgers te beschermen
tijdens een nucleair incident.
De doelgroep in de regio Hollands Midden bestaat uit kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen (ter
bescherming van het ongeboren kind). Zij kregen de jodiumtabletten per post. Daarnaast zijn vanaf
dat moment jodiumtabletten zonder recept verkrijgbaar bij drogist en apotheek.
De minister biedt bijzondere locaties waar mensen uit de doelgroep verblijven de mogelijkheid om
een voorraad tabletten aan te houden. Onder verblijven wordt verstaan: overnachten, niet vrijwillig
verblijven en/of niet zonder hulp de locatie kunnen verlaten. Hier is de Regeling geneesmiddelen op
aangepast. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de voor de predistributie richting deze
locaties, de veiligheidsregio’s ondersteunen VWS hierbij.
Ondanks uitgebreide predistributie van jodiumtabletten is de verwachting dat er op het moment van
een nucleair ongeval mensen uit de doelgroepen in het getroffen gebied zullen zijn die niet over

tabletten beschikken. Bijvoorbeeld omdat zij op bezoek zijn in de regio of omdat zij tabletten kwijt zijn
geraakt. Organisatie en uitvoering van nooddistributie om ook deze burgers van jodiumtabletten te
kunnen voorzien is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s.
De minister van VWS heeft met GGD GHOR Nederland en de Raad van Directeuren
Veiligheidsregio’s (RVDR) afgesproken dat de kosten voor de tabletten bij predistributie én
nooddistributie voor rekening van VWS zijn. De kosten voor voorbereiding van nooddistributie en
nooddistributie zelf komen voor rekening van de veiligheidsregio. GGD GHOR Nederland en RVDR
hebben afgesproken dat de DPG de ambtelijk verantwoordelijke is voor dit dossier binnen de
veiligheidsregio.
Meer achtergrondinformatie vindt u in de vergaderstukken van de AB vergadering van 29 juni 2017
en de DB vergadering van 14 september 2017.
Vervolg
De predistributie naar bijzondere locaties door VWS en het maken van een plan van aanpak voor
nooddistributie door de veiligheidsregio’s moet nog plaatsvinden. Hiervoor heeft het ministerie van
VWS onlangs in samenwerking met verschillende partijen1 uitgangspunten opgesteld.
M.b.t. predistributie geldt:
- in de regio Hollands Midden komen penitentiaire jeugdinrichtingen, instellingen voor
jeugdzorg, AZC’s en ziekenhuizen in aanmerking om een voorraad tabletten aan te leggen.
- organisaties kunnen niet worden gedwongen om tabletten op te slaan of te gebruiken. De
overheid adviseert en faciliteert, maar de keuze blijft bij de instelling.
- de kosten voor het aanleggen van een voorraad zijn voor rekening van het ministerie van
VWS. De locaties moeten wel een aanwijzing door de Veiligheidsregio hebben om tabletten
te mogen verstrekken. Hiervoor is een standaard brief beschikbaar.
M.b.t. nooddistributie geldt:
- aangezien een nucleair ongeval vaak direct een (inter)nationale impact heeft is een uniforme
bestrijding noodzakelijk. Er wordt gestreefd naar een gelijksoortige aanpak binnen alle
veiligheidsregio’s.
- de veiligheidsregio coördineert op regionaal niveau het beheer van de noodvoorraad
jodiumtabletten, de distributie naar de vooraf aangewezen nooddistributiepunten en de
uitgifte aan de doelgroep.
- de veiligheidsregio zorgt voor de mogelijkheid om hulpverleners van brandweer, politie,
ambulancediensten en gemeentemedewerkers met een rol in crisisbeheersing te voorzien
van tabletten.
- de kosten voor het aanleggen van een voorraad zijn voor rekening van het ministerie van
VWS. Ook de nooddistributielocaties die de veiligheidsregio uitkiest moeten een aanwijzing
hebben om tabletten te mogen verstrekken, zie ook uitgangspunten voor predistributie.
- voor nooddistributielocaties zijn selectiecriteria ontwikkeld

1

Ministeries van I&W, J&V, OC&W, SZW, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS), Raad
van Directeuren Veiligheidsregio’s (RVDR), GGDGHOR Nederland (GGDGHORNL), RIVM, IFV,
VNG, COA, DJI, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), farmacie groothandels, apothekers, drogisterijen.
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Deze uitgangspunten bieden voldoende houvast om de aanwijzing van de bijzondere locaties voor
predistributie en de voorbereiding op nooddistributie te gaan uitvoeren in de regio Hollands Midden.
Hiervoor wordt een multidisciplinair project ingericht, welke in het eerste kwartaal van 2019 een plan
van aanpak aan u voorlegt. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van GHOR Hollands Midden.
Binnen dit project wordt aandacht besteed aan de gemeenten Hillegom en Lisse die wél in de regio
Hollands Midden liggen, maar net buiten de 100 km zone. Dat geldt ook voor de gemeente
Noordwijkerhout die na fusie met Noordwijk formeel ook binnen de 100 km zone zal vallen, maar
waar in 2017 geen predistributie aan burgers heeft plaatsgevonden.
Tevens wordt in het project een voorstel gedaan voor borging van onderhoud van de voorraad
tabletten op diverse locaties, het actueel houden van de planvorming en het bepalen van een
permanent loket voor communicatievragen vanuit gemeenten (communicatie met burgers wordt door
VWS verzorgd).

4. Implementatie en communicatie
Ter informatie: Algemeen Bestuur, 29 november 2018.
Plan van aanpak distributie jodiumprofylaxe: uiterlijk 31 maart 2019, opgenomen in jaarplanning
MDOP.

5. Bijlagen
-

Context verspreiding jodiumtabletten. Ministerie van VWS. 29 september 2017.
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Verspreiding
jodiumtabletten
Context
Inleiding

Stand van zaken

Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen.
Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief
jodium opneemt. Om kostbare tijd bij een ongeval te
besparen, deelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport in oktober 2017 jodiumtabletten uit. Zo heeft de
doelgroep de jodiumtabletten altijd en direct bij de hand.
Op deze manier is Nederland beter voorbereid op een
mogelijk kernongeval.

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

Definities
Jodiumprofylaxe: het preventief slikken van jodium
(tabletten) om de opname van radioactief jodium in de
schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.
Predistributie: het uitdelen van jodiumtabletten aan
vooraf bepaalde doelgroepen zonder dat er een acute
dreiging is van een kernongeval.
Nooddistributie: het uitdelen van jodiumtabletten bij
een concrete dreiging van een kernongeval aan mensen
die (nog) geen beschikking hebben over
jodiumtabletten.
Doelgroep: de mensen die baat hebben bij de
beschermende werking van jodiumtabletten.

Daarom heeft de minister van Economische Zaken op
2 juli 2014 aan de Tweede Kamer gemeld dat jodiumprofylaxe
in grotere regio’s moet worden voorbereid
(harmonisatiebesluit). Met het harmonisatiebesluit neemt
Nederland dezelfde maatregelen als België en Duitsland op
het moment van een kernongeval. Dit besluit is in lijn met de
uitgangspunten van het Internationaal Atoom en Energie
Agentschap (IAEA).
Daarnaast heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport op 12 juli 2017 besloten om de distributie van
jodiumtabletten in oktober 2017 te laten plaatsvinden
(uitvoeringsbesluit). Dat betekent dat de nationale
noodvoorraad jodiumtabletten, die Nederland sinds 1987
heeft, direct onder de doelgroep wordt gedistribueerd.
Hierdoor hoeven de jodiumtabletten niet meer grootschalig
te worden verspreid tijdens een kernongeval. Dat scheelt de
hulpdiensten kostbare tijd. Dit is één van de lessen van de
ramp in Fukushima (Japan). De jodiumtabletten zullen per
post worden verzonden. Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens
zullen een doosje met jodiumtabletten ontvangen.

In de week van 3 oktober 2017 ontvangen de inwoners van
de 0-20 kilometerzones en de 20-100 kilometerzones een
vooraankondiging per post en via social mediakanalen.

In de week van
9 of 16 oktober
2017 ontvangt
u op dit adres
een doosje met
jodiumtabletten.
Bewaar ze goed!

Voorbeeldadvertentie distributie jodiumtabletten

De distributie van de jodiumtabletten begint in de week van
9 oktober 2017. Naar verwachting duurt de verspreiding
van de jodiumtabletten twee weken.

☐ Voor mensen boven de 40 jaar is er geen verhoogd risico
op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief
jodium aangetoond. De kans op bijwerkingen bij het
innemen van jodiumtabletten neemt ook toe naarmate
mensen ouder zijn.
Zwangere vrouwen (alle leeftijden) behoren ook tot de
doelgroepen waarvoor jodiumtabletten geschikt zijn.
Tijdens een kernongeval kunnen zij jodiumtabletten innemen
ter bescherming van hun ongeboren kind. Zwangere vrouwen
kunnen vanaf 9 oktober 2017 jodiumtabletten kopen bij
apotheken en drogisterijen (adviesprijs: €2,95).
Richtlijn leeftijd en kilometerbepaling per kernreactor*
Locatie

Type

(0 t/m 40 jaar

(0-18 jaar en

kernreactor

kernreactor

en zwangeren)

zwangeren)

Borssele

Kerncentrale

0-20 km

20-100 km

Delft**

Onderzoeksreactor

nvt

0-0,5 km

Petten**

Onderzoeksreactor

nvt

0-3 km

Doel

Kerncentrale

0-20 km

20-100 km

Mol

Onderzoeksreactor

0-20 km

nvt

Tihange

Kerncentrale

nvt

20-100 km

Kerncentrale

0-25 km

25-100 km

Nederland

België

Doelgroepen jodiumprofylaxe
Voor de eenmalige verspreiding van jodiumtabletten zijn
twee doelgroepen te onderscheiden:

Duitsland
Emsland**

1. Mensen tot en met 40 jaar, die binnen de
0-20 kilometerzone (hemelsbreed) rondom
een kerncentrale wonen.
2. Kinderen tot 18 jaar, die binnen de
20-100 kilometerzone (hemelsbreed) rondom
een kerncentrale wonen.
Het verschil in leeftijd heeft te maken met de volgende
factoren:
• De afstand van woonadres tot kerncentrale.
Hoe verder van de plaats van het mogelijke ongeval, hoe
minder de blootstelling aan radioactieve stoﬀen.
• De schildklier. Hoe ouder, hoe minder kans op
schildklierkanker door radioactief jodium.
☐ Kinderen tot 18 hebben het meeste kans op
schildklierkanker door radioactief jodium.
Daarom geldt voor hen het grootste distributiegebied
(tot 100 km vanaf een kerncentrale).
☐ Mensen tussen de 18 en 40 jaar oud hebben minder kans
op schildklierkanker door radioactief jodium.
Daarom geldt voor hen een kleiner distributiegebied
(de 0-20 kilometerzone).

* Ter informatie: Wanneer de 0-20 kilometerzones of de 20-100 kilometerzones
dwars door een gemeente loopt, worden de jodiumtabletten binnen het
postcodegebied van de gehele gemeente verspreid.
** N.B. Voor zowel de onderzoekscentrales Delft en Petten als de kerncentrale
Emsland (Duitsland) gelden andere kilometerbepalingen. Dat heeft te maken met
het vermogen van de kernreactoren.

Predistributie jodiumtabletten
In totaal ontvangen ongeveer 1,2 miljoen huishoudens de
jodiumtabletten binnen twee weken op hun thuisadres.
Elk van deze huishoudens ontvangt (op naam) een verzegeld
kartonnen aanbiedingsdoosje met daarin de jodiumtabletten
(10 stuks) en een informatiebrochure.
Daarnaast zijn huisartsen, verloskundigen en gynaecologen
via hun branche- of beroepsorganisaties geïnformeerd over
de werking en verkrijgbaarheid van jodiumtabletten bij
apotheken en drogisterijen.
Ook bijzondere locaties zoals scholen, kinderdagverblijven
of hulpposten kunnen straks jodiumtabletten in voorraad
opslaan.

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

moment dat de overheid dit adviseert. Dit advies kan tegelijk
gegeven worden met andere maatregelen die de overheid

.
laten schuilen of het evacueren van een bepaald gebied.
Het advies gaat niet alleen om wanneer, maar ook om waar
en door wie (dus niet alleen moment van belang, ook gebied).
De veiligheidsregio’s die geheel of gedeeltelijk in de 0-100
kilometerzones van de kernreactoren vallen, bereiden zich
voor op nooddistributie ten tijde van een kernongeval.

blootstelling aan radioactief jodium plaatsvindt, wordt de
opname van radioactief jodium maximaal geblokkeerd.
De schildklier is dan beschermd.

Het gaat dan om (eenvoudige) voorzieningen waar mensen,
kunnen ophalen. Deze voorzieningen zijn bijvoorbeeld
kwijtgeraakt. De betreﬀende veiligheidsregio’s kunnen daarbij
gebruik maken van een landelijk modelplan, zodat
nooddistributie ook zoveel als mogelijk uniform kan
plaatsvinden.

beschermen dus niet tegen de eﬀecten van andere
radioactieve stoﬀen die bij een kernongeval vrij kunnen
komen.

(op basis van postcodegrenzen)

Betrokken partners
Delfzijl

Dokkum

Veiligheidsregio’s, GGD’en en gemeenten
Apotheken en drogisterijen
Gynaecologen en verloskundigen
Huisartsen en internisten
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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Leeuwarden

Groningen

Harlingen

Haren
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Winschoten

Drachten

Sibrandabuorren
Sneek

Assen
Den Helder
Dokkum

onderzoeksreactor

Delfzijl

Leeuwarden

Enkhuizen

Alkmaar

Hoogeveen

Drachten

Hoorn

Sneek

Assen

Emsland
Zwolle
Emmen

Raalte

Enkhuizen

Almere

Amsterdam
Alkmaar

Diepenveen

Hilversum

100km

100km

Ede

Arnhem

100km

Nijmegen

Tilburg

20km

Oss

DU ITS LAND

‘s-Hertogenbosch

20km

20km

kerncentrale

Terneuzen

kerncentrale

Doel

Helmond

kerncentrale
Grubbenvorst

Tilburg
Esbeek

Venlo
Eindhoven

20km

Doel

Eindhoven

20km

20km

Roosendaal
Bergen op Zoom

Goes

Winterswijk

D UITSL A ND
Vortum-Mullem

Gorinchem

Breda

Doetinchem

Rosmalen

‘s-Hertogenbosch

Rotterdam

100km

100km

Nijmegen

Oss

Delft

Breda

Terneuzen
Vlissingen

Borssele

Winterswijk

Gorinchem

Den Haag

Bergen op Zoom

Hulst

Enschede

Doetinchem
Zutphen

Dordrecht
onderzoeksreactor

kerncentrale

Deventer

Apeldoorn

Roosendaal

Borssele Middelburg

Hengelo

Arnhem

Wageningen

25km

Ede

Leiden

Dordrecht

kerncentrale

Almere

Hilversum

Rotterdam

Delft

Goes

Almelo

Raalte

Utrecht-Oost

Gouda

Delft

Zutphen

Amsterdam

onderzoeksreactor

kerncentrale
Enschede Emsland

Apeldoorn

Groenekan

Utrecht

Haarlem

Den Haag

Hengelo

Deventer

Kampen

Soest Lelystad
Amersfoort

Alphen a/d Rijn

Leiden

Almelo

Meppel

Abcoude

Middelburg

25km

Hoogeveen

Heemstede

Vlissingen

kerncentrale

Kampen
Lelystad

Petten
Amsterdam-Noord

Haarlem

Instituut Fysieke Veiligheid

Winschoten

Meppel

Heerenveen

Den Helder

onderzoeksreactor

Delft

Emmen

Groningen

Harlingen

Warmerhuizen

Bloemendaal

Heerenveen
Dwingelo

Petten

100km

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onderzoeksreactor
0 - 20 kilometerzone
20 - 100 kilometerzone

Weert

Venlo

Weert

Roermond

Roermond

geen distributiegebied

onderzoeksreactor

Mol

onderzoeksreactor

B ELGI E
BE LGI E

Mol

Geleen

100km

Geleen

Heerlen

100km

Maastricht
Maastricht

20km

20km

Het menselijk lichaam slaat (tijdelijk) jodium op in
de schildklier. De schildklier regelt de stofwisseling
in het lichaam.

kerncentrale
kerncentrale

Als radioactief jodium wordt opgeslagen in de schildklier,
kan het op termijn zorgen voor schildklierkanker.

de schildklier (tijdelijk) verzadigd wordt met stabiel jodium.
Hierdoor wordt het radioactieve jodium dat mensen
binnenkrijgen niet opgeslagen in de schildklier, maar juist
uitgescheiden.

Tihange
Tihange

Heerlen
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