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Aan de ziekenhuisapothekers 

 
5 maart 2018 - Informatiecampagne 2018 rond nucleaire risico’s: opslag van stabiele 
jodiumtabletten voor de collectiviteiten 
 
 
Beste apotheker 
 
 
Op 6 maart 2018 start de federale overheid een nieuwe informatiecampagne rond nucleaire 
risico’s. Doel van deze campagne? Aan de bevolking uitleggen wat het nucleaire risico 
precies inhoudt en toelichten welke verschillende maatregelen door de betrokken 
organisaties zijn genomen om het nucleaire risico aan te pakken, en welke maatregelen elke 
burger kan nemen om zich op een nucleair ongeval voor te bereiden of hoe een burger moet 
handelen in geval van een nucleair ongeval. 
 
Parallel daarmee hebben de bevoegde autoriteiten beslist om opnieuw stabiele jodiumtabletten uit 
te delen aan de kwetsbaarste groepen. Dit zal gebeuren via de voor het publiek opengestelde 
apotheken. Op grond van de lessen die werden geleerd uit de oefeningen van de afgelopen jaren, 
de kernramp van 2011 in Fukushima en de nieuwe nationale/internationale aanbevelingen ter zake, 
wordt in een nieuw nucleair noodplan de predistributiezone voor stabiele jodiumtabletten voortaan 
uitgebreid tot 100 km rond nucleaire sites. Dit betekent dat die zone dus het hele Belgische 
grondgebied bestrijkt. 
 
Volgens dit nucleair noodplan worden alle ziekenhuizen beschouwd als collectiviteiten. Dit 
betekent dat u de behoeften aan stabiele jodiumtabletten van uw werknemers en uw patiënten in 
geval van een nucleair ongeval moet kunnen invullen. U mag dus niet preventief jodiumtabletten 
uitdelen maar u moet wel de nodige en toereikende hoeveelheden bestellen en in voorraad 
houden zodat u onmiddellijk tabletten kunt uitreiken aan uw personeel en uw patiënten 
wanneer zich werkelijk een nucleair ongeval voordoet en wanneer de bevoegde autoriteiten 
dit uitdrukkelijk aanbevelen. 
 
Hoeveel jodiumtabletten bestellen en voor wie? 
 
• Als uw ziekenhuis zich bevindt in een noodplanningszone van 20 km of minder rond de 

nucleaire sites van Doel, Tihange, Chooz, Borssele en Mol-Dessel of van 10 km of minder rond 
het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus, moet u via uw groothandelaar-
verdeler voor uw personeel en de patiënten in uw ziekenhuis, twee dozen van 480 tabletten 
bestellen: CNK 2733780 – IODURE DE POTASSIUM COMP 480x10x65 mg 2011. 
 

• Als uw ziekenhuis verder dan 20 km rond de nucleaire sites of verder dan 10 km van 
het IRE ligt, moet u de behoeften kunnen invullen van de patiënten in uw ziekenhuis die 
behoren tot de kwetsbaarste groepen, en dus via uw groothandelaar-verdeler, een doos van 
240 tabletten bestellen: CNK 3641248 – IODURE DE POTASSIUM COMP 240x10x65 mg 2018. 

 
De kwetsbaarste groepen zijn: 
 
1. kinderen jonger dan 18 jaar, en vooral de allerjongsten. Deze groep loopt het grootste risico 

om schildklierkanker te krijgen na blootstelling aan radioactief jodium; 
2. zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, want de hogere gevoeligheid 

voor radioactief jodium is al voor de geboorte van het kind aanwezig. 
 
Jongvolwassenen tussen 18 en 40 jaar zijn minder gevoelig dan kinderen en lopen minder risico. 
Personen ouder dan 40 hebben dan weer een zeer laag risico om schildklierkanker te krijgen na 



blootstelling aan radioactief jodium, terwijl het risico dat de werking van hun schildklier ontregeld 
raakt door het nemen van tabletten met stabiel jodium hoger ligt. 
 
Personen met een kropgezwel, knobbeltjes op de schildklier of hyperthyreoïdie lopen eveneens een 
hoger risico op ontregeling van de schildklierwerking. Zij vragen best meer informatie aan hun 
huisarts of specialist nog voor ze met een noodgeval worden geconfronteerd. 
 
Hoe kan ik jodiumtabletten krijgen? 
 
De stabiele jodiumtabletten zullen worden verdeeld via het traditionele distributiecircuit voor 
geneesmiddelen. Daarom verzoeken wij u om vanaf 6 maart 2018 gratis stabiele 
jodiumtabletten te bestellen via uw groothandel-verdeler. 
 
Hoeveel jodiumtabletten afleveren wanneer zich een nucleair ongeval voordoet? 
 
Voor de werknemers wordt in één doosje met 10 stabiele jodiumtabletten voorzien voor 
maximaal 4 personen. 
 
Voor de patiënten worden de tabletten per stuk afgeleverd, net zoals andere geneesmiddelen. 
 
 
 
Meer informatie 
Vanaf 6 maart 2018 vindt u meer informatie op de website www.nucleairrisico.be. 
 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Xavier De Cuyper 
Administrateur-generaal van het FAGG 


