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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Binnenkort ontvangen inwoners van onze gemeente jodiumtabletten vanuit het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via deze raadsbrief willen wij u daarover informeren.
Toelichting
De kans op een kernongeval in Nederland is uitermate klein. Nucleaire installaties moeten aan zeer strenge
veiligheidseisen voldoen en worden met regelmaat geïnspecteerd. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS) ziet hierop toe. Tegelijkertijd is het van groot belang om ons goed voor te
bereiden op een eventueel stralingsongeval. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Dit
radioactief jodium kan worden opgenomen in het lichaam, wat kan leiden tot een verhoogde kans op
schildklierkanker. Het preventief slikken van jodium(tabletten) na een kernongeval voorkomt de opname van
radioactief jodium in de schildklier zoveel mogelijk.
In 2017 heeft er een grote predistributieronde van de jodiumtabletten plaatsgevonden, gecoördineerd door
de Rijksoverheid. Enkele gebieden in de directe nabijheid van een kerncentrale zijn echter niet
meegenomen, aangezien daar eerder al regionale distributie had plaatsgevonden. Dat geldt ook voor enkele
gebieden in onze gemeente, die in de eerst ring liggen van de kerncentrale Emsland. In 2015 heeft hier
verspreiding van jodiumtabletten plaatsgevonden, gecoördineerd door Veiligheidsregio Twente. De
houdbaarheid van deze tabletten verstrijkt in september 2021, daarom worden die tabletten nu vervangen.
Vervanging jodiumtabletten 2021
Voor de verspreiding van jodiumtabletten wordt gebruikgemaakt van huis-aan-huis-verstrekking per post
door de Rijksoverheid. De doelgroep die nu nieuwe tabletten ontvangt, zijn inwoners in de leeftijdscategorie
0 tot en met 40 jaar in de eerste ring rondom de kerncentrales van Borssele (tot 20 km), Doel (tot 20 km) en
Emsland (tot 25 km), in de veiligheidsregio’s Zeeland, Midden- en West-Brabant en Twente. In Twente gaat
het om 2 postcodeadressen in Losser (7587, 7588) en 2 in Dinkelland (7635, 7591).
Elk adres met personen uit de doelgroep ontvangt binnenkort, op naam, een aankondigingskaart voordat de
jodiumtabletten worden bezorgd. In week 28 of 29 volgt het doosje met jodiumtabletten, dat zowel aan de
buiten- als binnenzijde relevante informatie bevat over de tabletten en inname hiervan. Daarnaast is alle
informatie te vinden op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Daar staat in duidelijke taal waarom de
tabletten worden verspreid, wanneer en in welke hoeveelheden deze tabletten genomen dienen te worden.
Daarnaast bevat de website ook praktische informatie over bijvoorbeeld het bewaren van de tabletten. Voor

de gemeente is er een Q&A beschikbaar met antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast communiceert
de gemeente over de verspreiding van de jodiumtabletten via de gemeentelijke website, huis-aan-huis-krant
en social media.
Diegenen die de tabletten onverhoopt niet hebben ontvangen, kunnen bij onze gemeente terecht. Ook voor
pasgeborenen, nieuwe inwoners en zwangere vrouwen heeft onze gemeente doosjes jodiumtabletten op
voorraad. Dit is georganiseerd in nauwe samenwerking met Veiligheidsregio Twente en het ministerie van
VWS.
Aan de Tweede Kamer is ook een brief gestuurd met uitgebreide informatie over dit onderwerp. In deze
kamerbrief wordt, naast de aankondiging van de aanstaande vervanging van jodiumtabletten, een
inhoudelijke reactie gegeven op het evaluatierapport van het RIVM. In dit evaluatierapport, naar aanleiding
van de distributie van jodiumtabletten in 2017 naar 1,2 miljoen Nederlanders, staan inzichten en
verbeterpunten voor toekomstige distributierondes van jodiumtabletten. Een reactie op het RIVM-rapport
komt in deze kamerbrief niet aan bod. De Kamerbrief, inclusief reactie op het evaluatierapport, kunt u vinden
middels deze link:
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z10051&did=2021D22119 .
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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