De verkrijgbaarheid van jodiumtabletten
1. Krijgen scholen, kinderdagverblijven ed. jodiumtabletten?
Bijzondere locaties zoals scholen, kinderopvang en jeugdinrichtingen kunnen
jodiumtabletten in voorraad opslaan. Ze zijn dit niet verplicht. Het ministerie van VWS
inventariseert de behoefte en stelt jodiumtabletten beschikbaar.

2. Mogen scholen/crèches/kinderdagverblijven jodiumtabletten
verstrekken aan kinderen?
Geneesmiddelen mogen niet aan kinderen worden gegeven zonder toestemming van de
ouders of verzorgers. Bij scholen en kinderdagverblijven gelden meestal speciale
regelingen voor het gebruik van geneesmiddelen tijdens schooltijd. Bijvoorbeeld een
formulier dat de ouders of verzorgers van tevoren moeten ondertekenen. Die regelingen
zijn ook van toepassing voor jodiumtabletten.

3. Als ik geen jodiumtabletten heb en er gebeurt een ongeval waarbij
radioactief jodium vrijkomt, kan ik er dan alsnog aan komen?
Op verzoek van het ministerie van VWS bereiden de betreffende veiligheidsregio’s een
nooddistributie van jodiumtabletten voor. Nooddistributie houdt in: het uitdelen van
jodiumtabletten aan mensen die ze nog niet hebben bij een concrete dreiging van een
stralingsongeval waarbij radioactief jodium kan vrijkomen. Denk aan toeristen of
forenzen. Het hangt van de situatie af of er in dat geval voldoende tijd is om
jodiumtabletten op te halen bij een speciale locatie in uw gemeente of regio. Daarover
vindt u dan informatie op www.vrzuidlimburg.nl.

4. Ik krijg geen jodiumtabletten van de rijksoverheid, maar wil ze toch
hebben. Kan dat?
Jodiumtabletten zijn na de verspreiding in oktober 2017 verkrijgbaar bij apotheek of
drogist voor mensen die niet tot de doelgroep behoren. Denk bijvoorbeeld opa’s en oma’s
die regelmatig op de kleinkinderen passen.

5. Moet ik betalen voor de jodiumtabletten?
De jodiumtabletten die het ministerie van VWS in oktober 2017 per post aan de
doelgroep verstuurt zijn kosteloos. Daarna zijn ze te koop bij drogisten en apotheken.
Zonder recept en dus ook zonder een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel.
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6. Ik ben zwanger/wil zwanger worden. Hoe kom ik aan jodiumtabletten?
Zwangere vrouwen kunnen ter bescherming van hun ongeboren kind jodiumtabletten
kopen bij de apotheek of drogist. Zij ontvangen hierover informatie van hun
verloskundige/gynaecoloog.

7. Waar vind ik meer informatie?



Kijk op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.
Lees de vragen en antwoorden over de werking en verspreiding van
jodiumtabletten op www.vrzuidlimburg.nl
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