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Algemene toelichting 

De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met 
een kernreactor (een stralingsincident). De Minister van VWS heeft besloten tot voorbereiding 
van jodiumprofylaxe en uitvoering van predistributie van jodiumtabletten. De distributie en 
risicocommunicatie, inclusief goede en snelle respons op gezondheidskundige en medische 
vragen die tijdens de predistributie ontstaan, wordt vanuit de Rijksoverheid uitgevoerd.  
 
In verschillende delen van Nederland (waaronder een groot deel van de provincie Noord-
Brabant) worden op dit moment maatregelen voorbereid. Naast schuilen en evacueren is 
jodiumprofylaxe een van de drie maatregelen die kan worden ingezet ten tijde van een 
stralingsincident. Met jodiumprofylaxe wordt de inname van tabletten stabiel jodium bedoeld. 
Door middel van jodiumprofylaxe vermindert de opname van radioactief jodium in de schildklier. 
Bij distributie is deels sprake van predistributie en deels sprake van nooddistributie. 
 
Predistributie 
Vrijdag 21 april heeft staatssecretaris Van Rijn de Kamerbrief over Jodiumprofylaxe naar de 
Tweede Kamer verzonden. De brief vindt u in de bijlagen.  
De overheid verspreidt per post vanaf september 2017 jodiumtabletten. Tot de doelgroep voor 
predistributie van jodiumprofylaxe behoren, afhankelijk van de afstand tot een kerncentrale 
mensen tot 40 jaar en zwangeren (zone van 20 km) en mensen tot 18 jaar en zwangeren (zone 
van 20-100 km). Communicatie en logistiek worden vanuit de Rijksoverheid uitgevoerd.  
 
Over hoe de predistributie richting bijzondere locaties zal verlopen, worden momenteel nadere 
afspraken gemaakt met VWS. Bijzondere locaties zijn o.a. scholen, kinderopvanglocaties, 
zorginstellingen, hotels en campings.  
 
VWS heeft inmiddels een selectie gemaakt van gemeenten die in aanmerking komen voor 
predistributie/nooddistributie. Zie hiervoor de bijlagen. Een aantal gemeenten bevindt zich deels 
in de zone van 20-100 km rondom een kerncentrale. Landelijk is afgesproken dat als een deel van 
een gemeente binnen de cirkel valt, de predistributie in de gehele gemeente wordt uitgevoerd.  
 
Informatie is terug te vinden zijn op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. De veiligheidsregio’s 
en GGD’en sluiten aan op de communicatiemiddelen van de Rijksoverheid. 
 
Nooddistributie 
Nooddistributie is een extra service van de overheid om het voor doelgroepen die deze 
jodiumtabletten nog niet gehad hebben (zoals forenzen/toeristen) of mensen die de tabletten 
kwijt zijn nog mogelijk te maken om jodiumtabletten te verkrijgen. De (voorbereiding op) en 
uitvoering van de nooddistributie is een expliciete verantwoordelijkheid van de 
Veiligheidsregio’s. Alle veiligheidsregio’s ontwikkelen hiertoe een operationeel plan dat eind 
2017 geïmplementeerd moet kunnen worden. 
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Voor de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- en West-Brabantis een projectgroep 
(GHOR, GGD, veiligheidsregio’s) opgericht die de voorbereidingen treft voor de uitvoering van het 
landelijk beleid.  
 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Mededeling aan het Dagelijks Bestuur  26 juni 2017 

Kennisname Algemeen Bestuur  7 juli 2017 

 

Voorstel 

 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de predistributie en voorbereidingen 
van nooddistributie van Jodiumprofylaxe, 
 

Akkoord Ja  Nee   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm Paraaf:  …………… 
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Factsheet

Jodiumprofylaxe

Definities
Jodiumprofylaxe is het preventief slikken van 
jodium(tabletten) om de opslag van radioactief jodium in  
de schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.

Predistributie is het uitdelen van tabletten aan vooraf 
bepaalde doelgroepen zonder dat er een acute dreiging is   
van een kernongeval of lozing van radioactief jodium. 

Nooddistributie is het uitdelen van jodiumtabletten bij een 
concrete dreiging van een lozing van radioactief jodium of 
kernongeval aan mensen die (nog) geen beschikking hebben 
over jodiumtabletten.

Stand van zaken
De minister van Economische Zaken heeft op 2 juli 2014 aan 
de Tweede Kamer gemeld dat jodiumprofylaxe in grotere 
regio’s moet worden voorbereid. Om op het moment van een 
kernongeval dezelfde maatregelen te kunnen treffen als onze 
buurlanden (harmonisatie). Dit besluit is in lijn met 
uitgangspunten van het Internationaal Atoom en Energie 
Agentschap (IAEA). 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
heeft op 8 maart 2016 aan de Tweede Kamer gemeld dat zij 
voor alle doelgroepen die er baat bij hebben jodiumtabletten 
beschikbaar stelt. Dit gebeurt door middel van predistributie 
en nooddistributie.

De afgelopen maanden heeft VWS, in overleg met 
vertegenwoordigers en deskundigen van onder andere 
veiligheidsregio’s, GGD GHOR NL en andere ministeries, een 
plan van aanpak voor de predistributie van jodiumtabletten 
uitgewerkt. Nu hierover overeenstemming is bereikt, kan VWS 
zich met de verschillende partijen gaan richten op 
de daadwerkelijke distributie van jodiumtabletten.

Om het bereik van de predistributie zo groot mogelijk te 
maken, is het belangrijk dat de distributie niet in de 
vakantiemaanden plaatsvindt. Daarom kiest VWS ervoor om 
de predistributie in september 2017 uit te voeren.



Doelgroepen jodiumprofylaxe
In de eerste ring rondom een kernreactor zijn mensen tot en 
met 40 jaar en zwangere vrouwen aangewezen als de groep
die over jodiumtabletten moeten beschikken.

In de tweede ring rondom een kernreactor zijn mensen tot 
18 jaar en zwangere vrouwen aangewezen als groep die over 
jodiumtabletten moeten beschikken.

Zwangere vrouwen krijgen jodiumtabletten primair 
aangeboden ter bescherming van het ongeboren kind.

De indeling van mensen (in leeftijdscategorieën en de afstand 
waarop iemand van een kernreactor woont) heeft te maken 
met de volgende twee factoren:

• Hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans is op het ontstaan 
van schildklierkanker als gevolg van blootstelling aan 
radioactief jodium. 

• De risico’s op bijwerkingen bij het innemen van 
jodiumtabletten nemen toe naarmate mensen ouder 
worden. Denk daarbij aan de ontwikkeling van allergieën of 
functiestoornissen van de schildklier.

Bij een kernongeval neemt het risico op besmetting met 
radioactief jodium af naarmate mensen verder van een 
kernreactor wonen:

• De schildklier van (ongeboren) kinderen is gevoeliger voor 
radioactief jodium dan die van volwassenen. Zij hebben dus 
het meeste baat bij de beschermende werking van 
jodiumtabletten.

De jodiumtabletten zijn na de predistributie verkrijgbaar bij 
apotheken en drogisterijen. Zwangere vrouwen kunnen daar 
jodiumtabletten kopen. Ook andere mensen die niet in de 
doelgroep vallen, maar wel jodiumtabletten willen 
aanschaffen, krijgen zo de mogelijkheid om jodiumtabletten 
in huis te halen.

Figuur 1      
Kilometerbepaling per kernreactor

Locatie 

kernreactor Type

Eerste ring

(0 t/m 40 jaar en 

zwangeren)

Tweede ring

(0-18 jaar en 

zwangeren)

Borssele Kerncentrale 20 km 100 km

Doel 

(België)

Kerncentrale 20 km 100 km

Tihange 

(België)

Kerncentrale nvt 100 km

Mol 

(België)

Onderzoeks-

reactor

20 km nvt

Emsland 

(Duitsland)

Kerncentrale 25 km 100 km

Petten Onderzoeks-

reactor

nvt 3 km

Delft Onderzoeks-

reactor

nvt 0,5 km

Predistributie jodiumtabletten
In de eerste ringen rondom de kerncentrales Borssele,   
Doel en Emsland zijn de jodiumtabletten grotendeels al 
gedistribueerd. In een aantal gemeenten in Zeeland en 
Midden-West-Brabant waar dat nog niet is gebeurd, krijgen 
mensen tot en met 40 jaar de jodiumtabletten per post 
thuisgestuurd. 

In de tweede ringen rondom de kerncentrales Borssele, Doel, 
Tihange en Emsland en de onderzoeksreactor Delft krijgen 
alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar jodiumtabletten 
thuisgestuurd. Rondom de onderzoeksreactor in Petten heeft 
al predistributie plaatsgevonden.

In totaal gaat het om ongeveer 1,4 miljoen huishoudens die 
allemaal in één en dezelfde week de jodiumtabletten thuis 
ontvangen.

Elk huishouden met mensen uit de doelgroepen ontvangt   
(op naam) een informatiepakket met daarin het doosje met 
de jodiumtabletten, begeleidende brief en een 
informatiekaart.

Zwangere vrouwen kunnen via de verloskundige en/of 
gynaecoloog informatie krijgen over jodiumtabletten.



Ook bijzondere locaties zoals scholen, kinderopvanglocaties 
of hulpdiensten kunnen jodiumtabletten in voorraad opslaan. 
De veiligheidsregio inventariseert de behoefte. Op basis 
daarvan stelt VWS de jodiumtabletten beschikbaar.

VWS ontwikkelt momenteel diverse communicatiemiddelen. 
Deze worden met de betrokken partijen afgestemd. Tijdens de 
week van de predistibutie (en daarna) zal alle informatie terug 
te vinden zijn op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

Nooddistributie jodiumtabletten
Tijdens een kernongeval of geplande lozing van radioactief 
jodium organiseert de daartoe bevoegde veiligheidsregio de 
nooddistributie van jodiumtabletten.

Alle direct betrokken veiligheidsregio’s werken een 
operationeel plan uit, welke volgens planning eind 2017 
geïmplementeerd kan worden. 

Hierbij geldt het volgende uitgangspunt:

• Alle huishoudens met mensen uit de doelgroep binnen een 
gemeente moeten op één locatie bij hen in de buurt 
jodiumtabletten kunnen afhalen, mocht dat voor hen 
noodzakelijk zijn.

Door de combinatie van predistributie en nooddistributie 
worden de jodiumtabletten grondig verspreid. Zo is er tijdens 
een kernongeval of geplande lozing van radioactief jodium 
minder acute vraag naar jodiumtabletten. Er zijn dan genoeg 
jodiumtabletten bij de inwoners van gemeenten voorradig.

Belangrijkste betrokken partners
• Veiligheidsregio’s, GGD’en en gemeenten
• Apotheken en drogisterijen
• Gynaecologen en verloskundigen
• Huisartsen en internisten
• IenM, VenJ en ANVS
• RIVM en NVIC
• IFV en RvIG
• Overige ministeries

Werking jodiumprofylaxe
Het menselijk lichaam slaat jodium op in de schildklier. De 
schildklier regelt de stofwisseling in het lichaam.

Als radioactief jodium wordt opgeslagen in de schildklier, kan 
het op termijn zorgen voor schade aan de schildklier. Denk 
bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op schildklierkanker.

Het preventief slikken van jodiumtabletten zorgt ervoor dat 
de schildklier verzadigd wordt met stabiel jodium. Hierdoor 
wordt het radioactieve jodium dat mensen binnenkrijgen niet 
opgeslagen in de schildklier, maar juist afgescheiden.

Als de tabletten in de periode van 12 uur voor het contact met 
het radioactieve jodium worden ingenomen, wordt de opslag 
van radioactief jodium maximaal geblokkeerd. De schildklier 
is dan beschermd.

Inname van jodiumtabletten na contact met radioactief 
jodium heeft een beperkt effect doordat het voor een kleinere 
blokkade van radioactief jodium zorgt.

Figuur 2        
De eerste en tweede ring in kaart

http://www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl
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Geachte Voorzitter,  

In de brief van 2 juli 2014 heeft de minister van Economische Zaken u 

geïnformeerd over zijn besluit om de interventiewaarden voor nucleaire incidenten 

af te stemmen op de waarden in Duitsland en België.1 Het is belangrijk dat 

mensen zichzelf kunnen beschermen tegen schadelijke stoffen die kunnen 

vrijkomen bij een nucleair incident. Daarom heeft de minister in haar brief aan de 

Kamer d.d. 8 maart 2016 aangegeven de maatregel jodiumprofylaxe voor te 

bereiden en daarbij gebruik te willen maken van een combinatie van predistributie 

en distributie op het moment van een verwachte uitstoot van radioactief jodium 

(hierna: nooddistributie). De doelgroep van deze maatregel betreft in de eerste 

ring rondom een kerncentrale mensen tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen 

(voor het ongeboren kind) en in de tweede ring mensen tot 18 jaar en zwangere 

vrouwen. Bij een nucleair incident zal op grotere afstand van de bron sprake zijn 

van een geringe blootstelling aan radioactief jodium. Daarom is er geen reden om 

op grotere afstand van de bron iedereen tot 40 jaar te voorzien van 

jodiumtabletten. De schildklier van (ongeboren) kinderen is gevoeliger voor 

radioactief jodium, waardoor ook op grotere afstand en bij een geringe 

blootstelling, jodiumtabletten voor deze kinderen wel effectief kunnen zijn. 

De afgelopen periode heb ik in overleg met vertegenwoordigers en deskundigen 

van onder andere veiligheidsregio’s, apotheken en andere departementen een plan 

van aanpak opgesteld. Ik heb een factsheet op laten stellen met de belangrijkste 

punten uit dit plan van aanpak. Deze factsheet is als bijlage aan deze brief 

toegevoegd. 

Om voor de predistributie van jodiumtabletten de doelgroepen 0 tot en met 40 in 

de eerste ring rondom een kerncentrale en 0 tot 18 jaar in de tweede ring te 

bereiken, zal gebruik worden gemaakt van huis-aan-huis verstrekking van 

jodiumtabletten per post. Om de adressen van de mensen uit de doelgroep te 

verkrijgen, dient VWS gebruik te maken van de diensten van de Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens (hierna: RvIG).  

                                                
1 Kamerstukken II 2013/14, 32 645, 60 (Kamerbrief) 
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Zwangere vrouwen zullen informatie over jodiumprofylaxe ontvangen via de 

verloskundige/gynaecoloog, waarna zij de jodiumtabletten bij de apotheek of 

drogisterij kunnen aanschaffen.  

De komende tijd zal de distributie van jodiumtabletten worden voorbereid. 

Daarnaast wordt er regionaal een operationeel plan voor de nooddistributie 

uitgewerkt. Dit zal in overleg met de betrokken partijen gebeuren. Om de 

effectiviteit van de predistributie zo groot mogelijk te laten zijn, zal deze huis-aan-

huis distributie, mede gelet op de communicatie over de maatregel, niet in de 

zomermaanden plaatsvinden. Daarom is gekozen om de predistributie in 

september 2017 uit te voeren.  

Met de distributie van jodiumtabletten zorgen we ervoor dat we in geval van een 

nucleair incident de maatregel jodiumprofylaxe op een vergelijkbare manier 

kunnen inzetten als België en Duitsland. Deze maatregel draagt daarmee bij aan 

een geharmoniseerde aanpak van de maatregelen met België en Duitsland bij een 

kernongeval. 

Hoogachtend, 

 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 
drs. M.J. van Rijn 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 

 

Gemeenten in een eerste ring rondom een kerncentrale 

Personen tot en met 40 krijgen/hebben jodiumtabletten 

Provincie Noord-Brabant 

Bergeijk 

Bergen op Zoom 

Bladel 

Eersel 

Reusel-De Mierden 

Roosendaal 

Woensdrecht 

Provincie Overijssel 

Dinkelland 

Losser 

Provincie Zeeland 

Borsele 

Goes 

Hulst 

Kapelle 

Middelburg 

Reimerswaal 

Sluis 

Terneuzen 

Veere 

Vlissingen 

Noord-Beveland 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeenten in een tweede ring rondom een kerncentrale 

Personen tot 18 krijgen/hebben jodiumtabletten 

Provincie Drenthe 

Aa en Hunze 

Assen 

Borger-Odoorn 

Coevorden 

Emmen 

Hoogeveen 

Meppel 

Midden-Drenthe 

Noordenveld 

Tynaarlo 

Westerveld 

De Wolden 

Provincie Flevoland 

Dronten 

Noordoostpolder 

Provincie Friesland  

Heerenveen 

Ooststellingswerf 

Opsterland 

Weststellingswerf 

Provincie Gelderland 

Aalten 

Apeldoorn 

Berkelland 

Bronckhorst 

Brummen 

Buren 

Culemborg 

Doesburg 

Doetinchem 

Elburg 

Epe 

Geldermalsen 

Hattem 

Heerde 

Lingewaal 

Lochem 

Maasdriel 

Montferland 

Neerijnen 



Nunspeet 

Oldebroek 

Oost Gelre 

Oude Ijsselstreek 

Rheden 

Rozendaal 

Tiel 

Voorst 

West Maas en Waal 

Winterswijk 

Zaltbommel 

Zevenaar 

Zutphen 

Provincie Groningen 

Appingedam 

Bedum 

Bellingwedde 

Delfzijl 

Groningen 

Haren 

Hoogezand-Sappemeer 

Leek 

Loppersum 

Marum 

Menterwolde 

Oldambt 

Pekela 

Slochteren 

Stadskanaal 

Ten Boer 

Veendam 

Vlagtwedde 

Provincie Limburg 

Beek 

Beesel 

Brunssum 

Echt-Susteren 

Eijsden-Margraten 

Gulpen-Wittem 

Heerlen 

Kerkrade 

Landgraaf 

Leudal 

Maasgouw 

Maastricht 

Meerssen 

Nederweert 



Nuth 

Onderbanken 

Peel en Maas 

Roerdalen 

Roermond 

Schinnen 

Simpelveld 

Sittard-Geleen 

Stein 

Vaals 

Valkenburg aan de Geul 

Voerendaal 

Weert 

Provincie Noord-Brabant 

Aalburg 

Alphen-Chaam 

Asten 

Baarle-Nassau 

Bernheze 

Best 

Boxtel 

Breda 

Cranendonck 

Deurne 

Dongen 

Drimmelen 

Eindhoven 

Etten-Leur 

Geertruidenberg 

Geldrop-Mierlo 

Gilze en Rijen 

Goirle 

Haaren 

Halderberge 

Heeze-Leende 

Helmond 

Heusden 

Hilvarenbeek 

Laarbeek 

Loon op Zand 

Meierijstad 

Moerdijk 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

Oirschot 

Oisterwijk 

Oosterhout 

Oss 

Rucphen 



s-Hertogenbosch 

Sint-Michielsgestel 

Someren 

Son en Breugel 

Steenbergen 

Tilburg 

Uden 

Valkenswaard 

Veldhoven 

Vught 

Waalre 

Waalwijk 

Werkendam 

Woudrichem 

Zundert 

Provincie Noord-Holland 

Schagen 

Provincie Overijssel 

Almelo 

Borne 

Dalfsen 

Deventer 

Enschede 

Haaksbergen 

Hardenberg 

Hellendoorn 

Hengelo (O) 

Hof van Twente 

Kampen 

Oldenzaal 

Olst-Wijhe 

Ommen 

Raalte 

Rijssen-Holten 

Staphorst 

Steenwijkerland 

Tubbergen 

Twenterand 

Wierden 

Zwartewaterland 

Zwolle 

Provincie Utrecht 

Houten 

IJsselstein 

Montfoort 



Lopik 

Nieuwegein 

Oudewater 

Utrecht 

Vianen 

Wijk bij Duurstede 

Woerden 

 

Provincie Zeeland 

Schouwen-Duiveland 

Tholen 

Provincie Zuid-Holland 

Alblasserdam 

Albrandswaard 

Alphen aan den Rijn 

Barendrecht 

Binnenmaas 

Bodegraven-Reeuwijk 

Brielle 

Capelle aan den Ijssel 

Cromstrijen 

Delft 

Dordrecht 

Giessenlanden 

Goeree-Overflakkee 

Gorinchem 

Gouda 

Hardinxveld-Giessendam 

Hellevoetsluis 

Hendrik-Ido-Ambacht 

Kaag en Braassem 

Katwijk 

Korendijk 

Krimpen aan den Ijssel 

Krimpenerwaard 

Lansingerland 

Leerdam 

Leiden 

Leiderdorp 

Leidschendam-Voorburg 

Maassluis 

Midden-Delfland 

Molenwaard 

Nieuwkoop 

Nissewaard 

Noordwijk 

Oegstgeest 

Oud-Beijerland 



Papendrecht 

Pijnacker-Nootdorp 

Ridderkerk 

Rijswijk 

Rotterdam 

Schiedam 

s-Gravenhage 

Sliedrecht 

Strijen 

Teylingen 

Vlaardingen 

Voorschoten 

Waddinxveen 

Wassenaar 

Westland 

Westvoorne 

Zederik 

Zoetermeer 

Zoeterwoude 

Zuidplas 

Zwijndrecht 

 

 


