
Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid 

een landelijke voorraad met jodiumtabletten.

In 2014 is besloten een deel van deze voorraad 

te verspreiden. Daarom ontvangen 1,2 miljoen 

huishoudens tussen 10 en 25 oktober 2017 een 

doosje met jodiumtabletten. Dus van centrale 

opslag naar eigen medicijnkastje. Jodium

tabletten zijn dan direct in huis ten tijde van 

een kernongeval. Dat scheelt kostbare tijd. 

   Kijk op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl voor meer informatie.

De verspreiding  
van jodiumtabletten 

 

Van één 
centrale opslag 
naar 1,2 miljoen 
huishoudens

Voor wie zijn de jodiumtabletten?

Waarom een verschil in leeftijd?
Dat heeft te maken met:
•   De afstand van woonadres tot kerncentrale. 
•   De schildklier. Hoe ouder u bent, hoe minder kans u heeft 
 om schildklierkanker te krijgen door radioactief jodium.
   Kinderen tot 18 jaar hebben de meeste kans op schild

klier  kanker door radioactief jodium. Daarom geldt voor 
hen het grootste distributiegebied.

  In de 020 zone is er mogelijk een grotere kans op bloot
  stelling aan radioactief jodium. Daarom krijgen mensen 
  tussen 1840 in deze gebieden ook tabletten.
  Voor mensen boven de 40 jaar is er geen verhoogd risico 
  op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief 
  jodium aangetoond. De kans op bijwerkingen bij het 
  innemen van jodiumtabletten neemt bovendien toe
  naarmate mensen ouder worden.
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Alle mensen tot en met
40 jaar en zwangere vrouwen

Alle kinderen tot 18 jaar 
en zwangere vrouwen

Waar worden de jodiumtabletten bezorgd?
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Vul de cijfers van uw
  

www.jodiumpostcodecheck.nl .
U krijgt dan te zien of

 

 uw adres worden bezorgd .

Alleen als de overheid hiertoe oproept. U krijgt de oproep via :

televisie en radiocrisis.nlNL-Alert

 
thuisgestuurd in oktober ?

Waartegen beschermen 

in te nemen, voorkomt u dat uw schildklier 
het radioactieve jodium opneemt dat bij

 
een kernongeval kan vrij komen.

Schildklier

wel niet

Radioactief
jodium

Overig e 
radioactieve

Waar vind ik meer informatie?
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Uitgestelde zorg: 
wanneer word ik geholpen?

Stond jouw behandeling gepland, maar is die niet doorgegaan door corona?

Waar vind je antwoorden op vragen over de uitgestelde zorg? 

Belangrijk om te weten...

Neem als je gezondheids-
klachten hebt altijd contact 

op met je (huis)arts.

Waar het kan, bieden 
zorgverleners hulp via 
telefoon of computer.

Alle zorgverleners en zorg-
verzekeraars doen hun best 

om jou in deze uitzonderlijke 
situatie zo goed en snel 

mogelijk te helpen.

Houd er rekening mee dat 
de wachttijden nog langer 
zijn dan normaal, maar dat 

hard wordt gewerkt om 
wachttijden te verkorten.
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zorg is uitgesteld 
of je lang moet 

wachten op zorg  
of behandeling? 

Bespreek met je zorgverlener, (huis)arts 
of specialist wat langer wachten betekent 
voor jou en je klachten. En bespreek wat 
je zelf kunt doen. Neem contact op met 
je zorgverzekeraar en stel de vraag: waar 

kan ik het snelst geholpen worden?

 

Wat doe je als je...

wilt wachten op 
een behandeling 

tot na je (booster-)
vaccinatie? 

Bespreek dit met je zorgverlener, 
(huis)arts of specialist en bekijk 
welke andere mogelijkheden er 
zijn en wat dit voor je klachten  

en je behandeling betekent. 

binnenkort  
een afspraak hebt  

met een zorgverlener? 
Let op de informatie vanuit de 

zorgverlener over deze afspraak, 
bijvoorbeeld op de website of in 
de brief die je kreeg en volg de 

instructies goed op. 

vragen, 
problemen 

of gezondheids-
klachten hebt? 

Neem contact op 
met je (huis)arts. 

www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd 
www.thuisarts.nl 

www.mijnzorgverzekeraar.nl 
home.mijngezondheid.net
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Kijk voor meer informatie op:
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