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Communicatie rondom predistributie jodiumtabletten
Met deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gemeenten over de
ontwikkelingen rondom de voorbereiding op stralingsincidenten.
Predistributie jodiumtabletten
Predistributie jodiumtabletten in week van 11 september
Zoals in het vorige infobulletin gemeld zal het ministerie van VWS in september 2017 jodiumtabletten
verspreiden. Om precies te zijn in de week van 11 september. In de zone van 20-100 km rondom een
kerncentrale ontvangen huishoudens met kinderen tot 18 jaar per post een doosje jodiumtabletten. Dit
gebeurt op basis van adressen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens per 1 augustus 2017. Heel
Zuid-Limburg ligt in de 20-100 km zone.
Zwangere vrouwen kunnen ter bescherming van hun ongeboren kind jodiumtabletten bij de apotheek
of drogist kopen. Zij ontvangen hierover informatie van hun verloskundige/gynaecoloog.
Jodiumtabletten zijn na de predistributie ook te koop bij apotheek of drogist voor mensen die niet tot
de doelgroep behoren. Bijzondere locaties zoals scholen, kinderopvang en jeugdinrichtingen kunnen
jodiumtabletten in voorraad opslaan. Ze zijn dit niet verplicht. VWS inventariseert de behoefte.
Zie bijgevoegde factsheet voor meer informatie.
Communicatiemiddelen ministerie VWS
De regie op de predistributie en de informatievoorziening aan de bevolking ligt bij het ministerie van
VWS. Het ministerie van VWS stelt zijn communicatiemiddelen beschikbaar aan de regio’s. Denk
hierbij aan Q&A’s, een infographic, een brochure en foto’s. In definitieve vorm zijn deze pas een week
voor de predistributie beschikbaar. De Limburgse veiligheidsregio’s ondersteunen de communicatie
van VWS via hun eigen communicatiekanalen.
Op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl staat alle reeds beschikbare informatie over de verspreiding
van jodiumtabletten. VWS zal ook het Rijksinformatienummer 1400 communiceren waar burgers
telefonisch terecht kunnen met vragen over jodiumtabletten.
Regionale risicocommunicatie
Regionale risicocommunicatie haakt aan bij distributie jodiumtabletten
Bij een stralingsincident kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam
radioactief jodium opneemt. Ze zijn alleen zinvol voor jonge mensen en zwangere vrouwen ter
bescherming van hun ongeboren baby. Bovendien bieden ze enkel bescherming tegen de gevolgen
van radioactief jodium. Bij een stralingsincident zijn ook andere maatregelen mogelijk. Daarom vindt
de veiligheidsregio dat uitleg over jodiumtabletten geplaatst moet worden in een breder kader. Wat is
straling? Wat zijn de risico’s? Wat betekent dit voor de gezondheid? Welke maatregelen zijn er
mogelijk? In Limburg waar Tihange de gemoederen flink bezighoudt vraagt de verspreiding van
jodiumtabletten om risicocommunicatie over straling. Risicocommunicatie betreft communicatie over
risico’s voordat zich een incident voordoet. Crisiscommunicatie vindt plaats tijdens een (dreigend)
incident.
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Regionaal risicocommunicatieplan
Rondom de landelijke predistributie van jodiumtabletten zullen de Limburgse veiligheidsregio’s
communiceren over straling:
 Wat zijn de risico’s?
 Wat kan ik doen ter voorbereiding op een stralingsincident?
 Wat moet ik doen als het toch mis gaat?
 Welke maatregelen treft de overheid?
Daarmee willen we laten zien dat we als veiligheidsregio de vragen en zorgen in de regio over
Tihange serieus nemen. Irreële gedachten en misvattingen willen we wegnemen. Daarnaast willen we
handelingsperspectief bieden ter vergroting van de zelfredzaamheid.
Er wordt momenteel een regionaal risicocommunicatieplan opgesteld. Vanwege het grote belang van
uniforme informatie zullen we maximaal gebruik maken van landelijke communicatiemiddelen.
Een voorbeeld van een misvatting: je kunt het beste meteen vluchten
Als er een ernstig ongeval gebeurt in de kerncentrale van Tihange kun je het beste meteen vluchten.
Dit is een voorbeeld van een misvatting waarover de veiligheidsregio in het aanstaande
communicatietraject uitleg wil geven.
Het hangt helemaal van de situatie af of het veiliger is om binnen te blijven of om de regio te verlaten.
Het is niet per definitie het verstandigste om zo snel mogelijk te vertrekken. Het zou kunnen dat je dan
midden in een nucleaire wolk terecht komt en zelfs ‘meerijdt’ met de wolk. In dat geval is (eerst)
schuilen een betere keuze. Overigens is het gezien de afstand tot Tihange onwaarschijnlijk dat
Limburg te maken zal krijgen met een hoeveelheid straling waarbij evacuatie of schuilen nodig zal zijn.
Bestuurlijke informatie
Terugkoppeling gesprek minister Infrastructuur en Milieu
Op 15 mei jl. vond een gesprek plaats tussen de minister van Infrastructuur en Milieu en de
veiligheidsregio’s Midden en West Brabant, Zuid Oost Brabant, Twente, Limburg noord, Zeeland en
Zuid-Limburg en de ANVS. Namens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg nam burgemeester Cox deel
aan dit gesprek.
De veiligheidsregio’s langs de grens kaartten onder meer het belang aan van een gecoördineerde
aanpak van de communicatie naar burgers en veiligheidsregio’s vanuit de rijksoverheid. In de bijlage
de brief van de minister naar aanleiding van het gesprek.
Brief van VWS aan burgemeesters
In de laatste informatiebijeenkomst bij het ministerie van VWS over jodiumtabletten is aangegeven dat
er een brief naar de burgemeesters/voorzitters veiligheidsregio’s wordt verstuurd. In deze brief zal
staan dat VWS zich voorbereidt op de predistributie, waarom ze dat doet en wat
burgemeesters/voorzitters veiligheidsregio’s zelf nog kunnen doen.
Regionale informatiebijeenkomst
Een informatiebijeenkomst voor raads(commissie)leden, bestuurders en gemeenteambtenaren over
straling en de gezondheidsrisico’s zal onderdeel zijn van de risicocommunicatie-activiteiten van ZuidLimburg en Limburg-Noord. Uitgangspunt is om deze begin september te organiseren, voor de
verspreiding van jodiumtabletten door het ministerie van VWS.
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Masterclass voor Zuid-Limburgse bestuurders
Voor de bestuurlijke masterclass op 22 september as. in de brandweerkazerne aan de Middenweg in
Sittard-Geleen hebben zich inmiddels 10 burgemeesters opgegeven.
In het eerste deel zullen onze GAGS Cindy Gielkens (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke
Stoffen) en Hermans Schreurs, coördinator straling bij het RIVM, uitleg geven: Wat zijn de risico’s voor
onze regio en hoe moeten wij die zien? Maurice Weelen, een van onze AGS’s (Adviseur Gevaarlijke
Stoffen) zal toelichten hoe de veiligheidsregio is voorbereid op een nucleair incident.
In het tweede deel komen bestuurlijke dilemma’s bij een stralingsincident aan bod. Dit onderdeel staat
onder leiding van Menno van Duin, lector crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid.
MIK Tihange
Actualisering Multidisciplinaire Informatiekaart straling
De ontwikkelingen in het dossier Tihange/straling staan niet stil. Reden voor de Limburgse
veiligheidsregio’s om de MIK Tihange (Multidisciplinaire Informatiekaart) te actualiseren en te
verbeteren. Zo sluit de MIK aan bij het Responsplan Nationaal crisisplan stralingsincidenten en zijn de
opmerkingen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) verwerkt. Naar
verwachting ligt er eind 2017 een versie die langere tijd mee zal gaan.
De MIK vat de informatie samen die van belang is bij een incident in de kerncentrale van Tihange met
mogelijke gevolgen voor Limburg. De veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg Noord trekken hierin
samen op. Ook op het gebied van communicatie werken beide regio’s samen. Om eenduidig te
communiceren en de boodschap te versterken.
Vragen en meer informatie
Theo Vullers, aandachtsfunctionaris Stralingsongevallen Veiligheidsregio Zuid-Limburg:
theo.vullers@ggdzl.nl.
www.vrzuidlimburg.nl
www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.
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