
Bij een (dreigend) kernongeval gaan de sirenes loeien 
in het gebied waar mogelijk radioactieve stoffen 
terecht komen. In heel Nederland staan sirenes. Iedere 
eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden 
deze getest. Als die sirenes aanhoudend of op een 
ander tijdstip loeien, gaat het niet om het testen van 
de toestellen, maar dreigt er gevaar. 

Via uw mobiele telefoon - NL Alert
NL Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op 
uw mobiele telefoon. Met NL Alert worden mensen in 
de directe omgeving van een noodsituatie met een 
tekstbericht geïnformeerd. In het bericht staat wat er 
aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt 
doen. Zo kunnen meer mensen snel worden bereikt 
en beter worden geïnformeerd. Voor NL Alert hoeft u 

zich niet aan te melden. Wel dient uw telefoon op een 
bepaalde manier te worden ingesteld om de berich-
ten te kunnen ontvangen. Nog niet alle telefoons zijn 
geschikt om NL Alert te ontvangen. Meer informatie is 
te vinden op: www.nl-alert.nl.

WWW.ZEELANDVEILIG.NL 

Voorzorgsmaatregelen bij 
een zwaar kernongeval

In deze folder vindt u een antwoord op de volgende vragen:

•	 Hoe	kan	ik	mij	beschermen	bij	een	kernongeval?

•	 Waarom	krijg	ik	uit	voorzorg	jodiumtabletten	thuis	bezorgd?

•	 Welke	andere	voorbereidingen	kan	ik	treffen?

Bewaar deze folder bij de jodiumtabletten. 
Ken de frequenties van de regionale rampen-
zender
Frequenties Omroep Zeeland: 
•	 	Radio:	via	de	ether	FM	87.9	MHz	en	in	West-Walche-

ren	en	West-Zeeuws-Vlaanderen	FM	98.4	MHz.	Via	
de	kabel	FM	87.6	MHz.

•	 TV:	via	kabelkanaal	40+.	

Frequenties Omroep Brabant:
•	 	Radio:	voor	de	gemeenten	Woensdrecht,	Roosendaal	

en	Bergen	op	Zoom	via	de	ether	FM	89.4	Mhz.
•	 	TV:	voor	de	gemeenten	Woensdrecht,	Roosendaal	en	

Bergen	op	Zoom	via	kabelkanaal	23+.	

Digitale tv en radio: raadpleeg uw regionale omroep, de 
aanbieder van digitale tv en radio of de kabelexploitant 
voor de juiste kanalen van de regionale rampenzender 
en stel deze vooraf in.

Stel uw telefoon in op NL Alert
Voor NL Alert hoeft u zich niet aan te melden. Wel dient 
uw telefoon op een bepaalde manier te worden inge-
steld om de berichten te kunnen ontvangen. Nog niet 
alle telefoons zijn geschikt om NL Alert te ontvangen. 
Meer informatie is te vinden op: www.nl-alert.nl. 

Zorg	dat	u	een	noodpakket	in	huis	heeft
Als u langere tijd binnen moet blijven, is het verstandig 
dat u een noodpakket in huis heeft. Bereid u alvast voor 
en kijk voor de samenstelling van een noodpakket op 
www.zeelandveilig.nl. 

Bewaar de jodiumtabletten
Bewaar de tabletten in het bewaarzakje samen met 
deze folder op een veilige plaats (tussen 15 en 25˚C), 
bijvoorbeeld in uw meterkast. 

Waarschuwing	bij	een	zwaar	kernongeval

Voorzorgsmaatregelen om nu al te nemen

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar 
aanleiding van deze folder? Kijk dan eerst op 
de website www.zeelandveilig.nl/jodium (ook 
voor inwoners van West-Brabant) of neem 
contact op met uw gemeente. 

Als de sirene gaat:
•	 	blijf	binnen	of	ga	naar	binnen
•	 	stem	af	op	de	regionale	

rampenzender
•	 	volg	de	instructies	van	de	

officiële	overheidsberichten	op

Wanneer bij een ongeval een radioactieve wolk ont-
snapt, is het belangrijk dat u informatie krijgt over wat 
er precies aan de hand is en wat u zelf kunt doen om u 
te beschermen tegen mogelijke radioactieve stoffen.

Zet de regionale rampenzender aan
Als de sirene gaat, krijgen Omroep Zeeland en Omroep 
Brabant de rol van rampenzender. Via de rampen-
zender ontvangt u nadere informatie en instructies 
van de overheid. Ook worden andere middelen ingezet 
waarmee de overheid u nader informeert, zoals de 
website www.crisis.nl en een informatienummer.  
Als de overheid instructies en adviezen geeft, maakt 
zij duidelijk kenbaar dat het om een overheidsbericht 
gaat.

Blijf binnen of ga naar binnen en sluit ramen 
en deuren
Schuilen is een snelle en effectieve maatregel om 
uzelf te beschermen tegen radioactiviteit. Straling 
wordt voor een groot deel tegengehouden door het 
dak en de muren van uw woning. Schakel daarom 
alle ventilatiesystemen uit en sluit kieren en naden 
af. Beschikt het gebouw over een kelder? Neem daar 
dan plaats. Een goed alternatief is een centrale ruimte 
op de begane grond. Ga bij voorkeur naar een ruimte 

zonder ventilatie en zonder ramen. Zijn er wel ramen? 
Ga er niet te dicht bij zitten; een raam biedt u minder 
bescherming dan een muur. Blijf binnen totdat u via de 
regionale rampenzender heeft vernomen dat het alarm 
officieel is opgeheven. 

Bent	u	buiten	of	onderweg	met	de	auto?	
Als u buiten bent, ga dan zo snel mogelijk ergens naar 
binnen. Zit u in de auto? Zet de regionale rampenzender 
aan, schakel alle ventilatie uit en rijd van de kerncentrale 
vandaan. Let op: als er files zijn, is schuilen in een 
gebouw een veiligere optie. 

Evacuatie
Alleen bij een zeer ernstig kernongeval zal een gebied 
nabij de kerncentrale moeten worden geëvacueerd. De 
overheid roept bewoners dan op de woning te verlaten 
en met eigen of georganiseerd vervoer naar een veilig 
gebied te gaan. Soms kan de overheid adviseren eerst te 
schuilen totdat de radioactieve wolk is overgetrokken, 
voordat een gebied alsnog kan worden geëvacueerd.

Telefoneer niet onnodig
De overbelasting van het telefoonnetwerk kan de 
hulpverlening verstoren. Daarom het dringende advies: 
bel niet onnodig tijdens een ramp!

Colofon
Deze folder is een uitgave van Veiligheidsregio Zee-
land, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de 
gemeenten	 Bergen	 op	 Zoom,	 Borsele,	 Goes,	 Hulst,	
Middelburg,	 Reimerswaal,	 Roosendaal,	 Sluis,	 Vlissin-
gen,	Terneuzen	en	Woensdrecht.
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Waarom	voorbereiden	op	een	ramp	of	crisis? Informatie over jodiumtabletten
De overheid heeft de plicht om een ramp of crisis te 
voorkomen en de gevolgen te beperken. Onderdeel 
daarvan is dat de overheid tips geeft en burgers 
oproept om zélf voorbereidingen te treffen voor het 
geval zich een ramp of crisis voordoet. 

Eén van de risico’s in Zeeland en West-Brabant is een 
ongeval met de kerncentrales in Borssele en/of Doel 
(België). De kans dat er iets met een kerncentrale 
gebeurt, is uiterst klein. Dit vanwege de uitgebreide 
veiligheidsmaatregelen, trainingen en strenge con-
troles.	Toch	is	een	ongeval	met	een	kerncentrale	nooit	
helemaal uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat 
naast de overheid ook u de juiste voorbereidingen treft 
voor het geval er wél iets gebeurt. 

Jodiumtabletten	in	huis
In het verleden konden inwoners van de gemeenten 
binnen een straal van tien kilometer van de kerncentra-
le Borssele en binnen een straal van twintig kilometer 
van de kerncentrale Doel jodiumtabletten ophalen bij 
hun gemeente. Niet iedereen deed dat. De overheid 

vindt het belangrijk dat deze inwoners in geval van 
een kernongeval voorzien zijn van jodiumtabletten, 
zodat zij zich kunnen beschermen tegen radioactief 
jodium dat bij een kernongeval kan vrijkomen. Daarom 
worden de tabletten nu toegestuurd aan huishoudens 
in het verspreidingsgebied met minimaal één lid van 
40	jaar	of	jonger.	

Tijdens	 een	 incident	 met	 een	 kerncentrale	 kan	 de	
maatregel inname jodiumtabletten worden afgekon-
digd. Deze maatregel gaat in principe gepaard met 
‘schuilen’, binnenblijven en ramen en deuren sluiten 
zoals ook bij brand of chemische incidenten. Wanneer 
inwoners de tabletten al in huis hebben, hoeven zij 
zelf niet de straat op en kunnen hulpverleners zich op 
andere taken richten.

Deze folder beschrijft welke voorbereidingen u zelf 
kunt treffen, wat u moet doen in geval van een ernstig 
kernongeval en waarom u de jodiumtabletten goed 
dient te bewaren. 

Hoe	werken	jodiumtabletten?
Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen 
vrijkomen. Een voorbeeld van zo’n radioactieve 
stof	 is	 radioactief	 jodium.	 Radioactief	 jodium	 kan	
via de luchtwegen of het eten van besmet voedsel 
in het lichaam terechtkomen en door de schildklier 
worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn 
schildklierkanker veroorzaken. De schildklier heeft 
een beperkte opnamecapaciteit voor jodium. De 
opname van radioactief jodium in de schildklier kan 
daarom worden voorkomen door kort vóór of tijdens 
de blootstelling een hoeveelheid niet-radio actief 
jodium in te nemen, in de vorm van jodiumtabletten 
(kaliumjodide). Jodiumtabletten bevatten zoveel 
jodium dat zij de schildklier verzadigen. 
 
Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen 
andere radioactieve stoffen die door het lichaam 
worden opgenomen. Daarom zal de overheid ook 
andere beschermende maatregelen afkondigen zoals 
schuilen en maatregelen ter bescherming van voedsel. 

Leeftijdsgrens
Hoe	 jonger,	 hoe	 belangrijker	 het	 is	 om	 u	 te	 bescher-
men tegen besmetting door radioactief jodium. Vooral 
baby’s en jonge kinderen lopen een verhoogd risico. 
Ook voor zwangere vrouwen van alle leeftijden is het 
advies jodiumtabletten in te nemen ter bescherming 
van hun ongeboren kind. 

Jodiumtabletten zijn nuttig voor kinderen en 
volwassenen	 van	 40	 jaar	 en	 jonger.	 Bij	 mensen	
boven	de	40	jaar	is	de	kans	op	schildklierkanker	door	
straling heel klein en wegen de positieve gevolgen 
van het innemen van een jodiumtablet niet op tegen 
de	mogelijke	bijwerkingen.	Volwassenen	boven	de	40	
jaar wordt dan ook afgeraden om jodiumtabletten in 
te nemen.

Wanneer	moet	ik	een	jodiumtablet	innemen?
Een jodiumtablet heeft uitsluitend een beschermende 
werking wanneer deze op het juiste moment wordt 
ingenomen. Neemt u de tablet te vroeg of te laat in, 
dan biedt deze beperkt of geen bescherming op het 
moment dat u wordt blootgesteld aan radioactief 
jodium. Jodiumtabletten dienen dan ook uitsluitend 
ingenomen te worden als de overheid dat uitdrukkelijk 
aanbeveelt. Luister daarom bij een ramp naar de 
overheidsberichten op de regionale rampenzender. 

Lees de bijsluiter
Bij het doosje jodiumtabletten zit een bijsluiter. Lees 
deze goed door voor gebruik. De bijsluiter geeft meer 
informatie over:
•	 	de	dosering	die	afhankelijk	is	van	de	leeftijd;	
•	 	de	wijze	van	innemen;	
•	 	het	gebruik	bij	zwangerschap	en	borstvoeding;
•	 	het	gebruik	 in	combinatie	met	medicijnen.	Heeft	u	

hier vragen over? Neem dan nu al contact op met 
uw huisarts of specialist, zodat u weet wat u moet 
doen als het nodig is. 

Staat uw vraag niet in de bijsluiter? Kijk dan eerst op de 
website www.zeelandveilig.nl/jodium. De kans is groot 
dat uw vraag mét antwoord daar terug te vinden is.

Hoe	bewaar	ik	de	tabletten?
Bewaar de tabletten in het bewaarzakje samen met 
deze folder op een veilige plaats (tussen 15 en 25˚C), 
bijvoorbeeld in uw meterkast. Voorkom dat kinderen 
ongemerkt de tabletten kunnen innemen. 

Hoe	lang	zijn	jodiumtabletten	houdbaar?
De jodiumtabletten zijn beperkt houdbaar. De 
houdbaarheidsdatum staat op de verpakking. Ze 
worden periodiek vervangen door de overheid. 
Oude jodiumtabletten kunt u het beste inleveren bij 
afvaldepots voor klein chemisch afval. 

De jodiumtabletten worden verspreid in een cirkel van 
tien kilometer rondom de kerncentrale Borssele en in 
een cirkel van twintig kilometer rondom de kerncen-
trale Doel. Dit betekent in (delen van) de gemeenten 
Bergen	 op	 Zoom,	 Borsele,	 Goes,	 Hulst,	 Middelburg,	
Reimerswaal,	Roosendaal,	Sluis,	Vlissingen,	Terneuzen	
en Woensdrecht. De reden voor het verschil in afstand 
is dat de kerncentrales in Doel en Borssele verschillen 
in vermogen. Wilt u precies weten in welke gemeen-
ten / dorpskernen de tabletten worden verspreid, kijk 
dan op www.zeelandveilig.nl/jodium. 

Extra	tabletten	nodig?
Huishoudens	 in	 het	 verspreidingsgebied	 met	 mini-

maal	 één	 persoon	 van	 40	 jaar	 of	 jonger	 ontvangen	
een doosje jodiumtabletten. Dit doosje bevat tien 
tabletten. Op het doosje en in de bijsluiter staat 
hoeveel tabletten ingenomen dienen te worden 
per leeftijdscategorie. Als uw gezin meer dan tien 
tabletten nodig heeft, kunt u extra tabletten ophalen 
op uw gemeentehuis. 

Wanneer u buiten het verspreidingsgebied woont 
en toch graag tabletten in huis heeft, kunt u deze 
ophalen bij één van de verspreidende gemeenten. 
Ook wanneer u om andere redenen tabletten in huis 
wilt hebben, bijvoorbeeld voor uw kleinkinderen, dan 
kunt u deze ophalen bij een van de gemeenten.

Wat	is	een	kernongeval?
Met een kernongeval bedoelen we een ongeval met 
een kerncentrale waardoor mogelijk radioactieve 
stoffen in de omgeving terechtkomen. De kans op 
zo’n groot ongeval is uiterst klein. Na een ongeval 
met een kerncentrale is er in het algemeen voldoende 
tijd - minimaal enkele uren - om maatregelen te 
nemen, zowel voor de overheid als voor inwoners. 

De weersomstandigheden spelen een belangrijke rol 
bij een kernongeval. Afhankelijk van de windrichting 
kunnen er specifieke maatregelen voor één of 
meerdere gemeenten worden afgekondigd. Luister 
naar de overheidsberichtgeving via de regionale 
rampenzender voor de exacte gebiedsaanduiding.

Wat	is	radioactiviteit?
De natuur, het menselijk lichaam, alles rondom ons 
bestaat uit atomen. De meeste atomen zijn stabiel: 
hun kern blijft onveranderlijk. Sommige atomen 
hebben echter een instabiele kern. Instabiele atomen 
noemen we radioactief. Ons lichaam wordt dagelijks 
blootgesteld aan een geringe hoeveelheid straling 
(achtergrondstraling van de aarde, het heelal). Ook 
kan het lichaam bij allerlei medische onderzoeken 
kortstondig aan straling worden blootgesteld. 
Radioactieve	 stoffen	 en	 straling	 worden	 elke	
dag voor uiteenlopende toepassingen gebruikt, 
bijvoorbeeld in de geneeskunde. Een voorbeeld van 
industriële toepassing in binnen- en buitenland is de 
productie van elektriciteit in kerncentrales, maar ook 
het controleren van lasnaden. 

Kerncentrale Borssele
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