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Aan de apothekers van een voor het publiek
opengestelde apotheek

13 februari 2018 - Informatiecampagne 2018 rond nucleaire risico’s: predistributie van
stabiele jodiumtabletten
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 hebben de bevoegde autoriteiten beslist om opnieuw stabiele jodiumtabletten uit te delen aan de
meest kwetsbare groepen. Het is niet alleen in die context dat u een sleutelrol zal spelen door mee te
werken aan de predistributie, maar ook door de bevolking correct te informeren.
Naar aanleiding van de lessen getrokken uit de oefeningen van de afgelopen jaren, de kernramp in
Fukushima in 2011 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. Deze nieuwe maatregel bestrijkt heel België en betrekt alle Belgische
voor het publiek opengestelde apotheken.
Als apotheker wordt u dan ook uitgenodigd om stabiele jodiumtabletten aan de bevolking af te leveren en
alle vragen over het gebruik van deze geneesmiddelen te beantwoorden.
Hoe jodiumtabletten verkrijgen?
De stabiele jodiumtabletten zullen worden verdeeld via het traditionele distributiecircuit voor
geneesmiddelen. Elke apotheek open voor het publiek in België zou vooraf (= voor de lancering van de
campagne op 6 maart 2018) een precies aantal dozen met stabiele jodiumtabletten moeten hebben (zie
verder). U kunt dus vanaf vandaag gratis stabiele jodiumtabletten via uw groothandel-verdeler
bestellen, en die dozen stockeren in uw apotheek.
•

Als uw apotheek 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:
ten minste twee dozen met 480 tabletten bestellen: CNK 2733780 - KALIUMJODIDE COMP 480 X
10X65MG 2011;
altijd beschikken over een voorraad van minimaal twee dozen met 480 tabletten.

•

Ligt uw apotheek verder dan 20 km rond de nucleaire sites of verder dan 10 km van het IRE:
moet u twee dozen van 240 tabletten bestellen: CNK 3641248 - KALIUMJODIDE COMP 240 X
10X65MG 2018;
kunt u op elk gewenst moment bijbestellen;
moet u niet meer dan nodig opslaan (uw gerichte bestellingen worden opgevolgd);
bent u niet verplicht een minimale voorraad te voorzien.

Aan wie jodiumtabletten afleveren?
•

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-
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elementen (IRE) in Fleurus kan iedere particulier of vereniging (school, bedrijf, winkelcentrum …)
gratis stabiele jodiumtabletten krijgen.
Ga naar www.nucleairrisico.be om te weten of u zich in een nucleaire noodplanningszone bevindt.
•

Ligt uw apotheek verder dan 20 km rond de nucleaire sites of verder dan 10 km van het IRE,
dan zijn het de kwetsbare groepen en de kindercollectiviteiten (kleuterscholen, basisscholen en
middelbare scholen, kinderdagverblijven, kinderopvangfaciliteiten ...) die in het bijzonder worden
uitgenodigd om gratis jodiumtabletten af te halen. Niemand mag van deze preventieve aanpak
worden uitgesloten (zo kan een grootvader uiteraard jodiumtabletten komen ophalen om deze in huis
te hebben als zijn kleinkinderen op bezoek komen).

De meest kwetsbare groepen zijn, in aflopende volgorde van risico:
1.
2.

kinderen jonger dan 18 jaar, en in het bijzonder de jongste kinderen. Deze categorie heeft het
meeste kans om schildklierkanker te ontwikkelen na blootstelling aan radioactief jodium;
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. De verhoogde gevoeligheid voor
radioactief jodium is er al lang voor de geboorte van het kind;

De jongvolwassenen tussen 18 en 40 jaar zijn minder kwetsbaar dan kinderen en lopen een lager risico.
Het risico om schildklierkanker te ontwikkelen na blootstelling aan radioactief jodium is zeer laag bij
mensen ouder dan 40 jaar, terwijl het risico van schildklierfunctiestoornissen na inname van stabiele
jodiumtabletten bij hen net groter is.
Mensen met struma, schildklierknobbeltjes of hyperthyreoïdie hebben ook een verhoogde kans op
schildklierfunctiestoornissen en moeten contact opnemen met hun huisarts of specialist voor er zich een
noodsituatie voordoet.
Overal in België zal de populatie die zich bij uw apotheek kan aanmelden om stabiele jodiumtabletten af
te halen, dus bestaan uit gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar en vertegenwoordigers van
kindercollectiviteiten (scholen, kinderdagverblijven …).
U bent niet verplicht om te controleren of een patiënt tot de bovengenoemde kwetsbare groepen
behoort, noch om de hoeveelheid gevraagd door een patiënt te controleren.
Uw rol als apotheker is om de patiënt goed te informeren en te adviseren.
Om u optimaal te ondersteunen in deze adviserende rol, zult u enkele dagen voor de start van de
informatiecampagne, onafhankelijk van het traditionele distributiecircuit, brochures met uitleg ontvangen
via een onderaannemer (zie bijgevoegde PDF).
Hoe jodiumtabletten afleveren?
•
•

U mag de stabiele jodiumtabletten en brochures afleveren vanaf 6 maart 2018, als de
informatiecampagne 2018 rond nucleaire risico’s van start is gegaan, en niet vroeger.
U moet elk afgeleverd doosje stabiele jodiumtabletten registreren, via de software van uw
apotheek op vertoon van de identiteitskaart van de aanvrager en/of op basis van de naam en het
rijksregisternummer van de patiënt.

Hoeveel jodiumtabletten afleveren?
Er wordt één doosje met 10 stabiele jodiumtabletten voorzien voor maximaal 4 personen.
Bijvoorbeeld, als het gezin van de aanvrager minder dan 4 personen uit de kwetsbare groepen telt (of als
het om een alleenstaande persoon gaat), ontvangt de aanvrager een doosje met 10 stabiele
jodiumtabletten. Als het gezin meer dan 4 personen uit de kwetsbare groepen telt, ontvangt de
aanvrager twee doosjes en dit, tot maximaal 8 personen uit de kwetsbare groepen ...
Wat kindercollectiviteiten betreft, zal de vertegenwoordiger van een collectiviteit u zelf meedelen hoeveel
doosjes stabiele jodiumtabletten er nodig zijn, hetzij op basis van een berekening uitgevoerd door de
vertegenwoordiger zelf, hetzij met behulp van een berekeningsmodule die beschikbaar is op de website
www.nucleairrisico.be. Het is dus mogelijk dat een verantwoordelijke zich bij uw apotheek aanbiedt met
een document of een e-mail met deze informatie. Dit is slechts een hulp voor deze verantwoordelijke en
voor uzelf, en is geen verplichting.
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Voor het publiek opengestelde apotheken binnen een straal van 20 km of minder rond een nucleaire site
en die dus reeds deelnamen aan de predistributie van stabiele jodiumtabletten tijdens de campagne rond
nucleaire risico’s in 2011, mogen de doosjes stabiele jodiumtabletten die zij in 2011 hebben
ontvangen (CNK 2733772), nog altijd afleveren. Deze stabiele jodiumtabletten zijn nog goed in 2018
en zelfs daarna.
Meer info
Om al uw vragen te beantwoorden, zullen de bevoegde autoriteiten na de officiële start van de campagne
op 6 maart 2018 een infosessie organiseren waarop apothekers van voor het publiek opengestelde
apotheken gevestigd in de noodplanningszones, en ook huisartsen, gynaecologen en schooldirecteurs uit
hun zone zullen worden uitgenodigd.
Vanaf 6 maart 2018 zult u ook meer informatie terugvinden op de internetsite www.nucleairrisico.be.
De beste manier om onze patiënten te beschermen, is door hen zo goed mogelijk te informeren. Daarom
rekenen wij op u om deze informatiecampagne rond nucleaire risico’s tot een goed einde te
brengen. Als eerstelijns aanspreekpunt en rechtstreekse raadgever van de patiënten is uw hulp
onontbeerlijk.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met beleefde groeten

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal van het FAGG
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