Jodiumtabletten
Inwoners van de gemeente Weert krijgen binnenkort van de Rijksoverheid per post een
pakketje jodiumtabletten toegestuurd. De jodiumtabletten worden aan kinderen en jongeren
tot 18 jaar verspreid als voorzorgsmaatregel voor een mogelijk ongeval met een kernreactor.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Het is goed dat de Rijksoverheid voorzorgsmaatregelen
neemt tegen een mogelijk ongeval met een kernreactor”
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De overheid is goed in 'Het paard achter de wagen spannen' de kernreactor
ontmantelen lijkt mij een beter alternatief
Die staan wat Weert betreft toch redelijk dichtbij.
Expertise in één hand houden, dan hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden
te worden. M.a.w: efficiënte hulp.
Het is al jarenlang een bedreiging! Komt dit omdat de belgische reactoren eigelijk
versleten zijn of is de bureaucratie nu wakker geworden.
Ik ben het hier wel mee eens maar de leeftijdsgrens van 18 jr. is wel heel erg
arbitrair gekozen. Waarom niet 30 jr. of 60 jr. ? Dacht u dat mensen boven de 18 jr.
minder risico lopen bij inhaleren van de 'Fall-Out' bij een kernramp? Hoe komen die
mensen aan pillen als het nodig zou mogen zijn? Is daar ook goed over nagedacht
en gezorgd? Wie beheerd de voorraad?
Denk net dat bij een groot ongeluk jodium tabletten afdoende zijn.
Geeft valse `hoop`.
Jaren `60 maatregelen uit de tijd van de Cubacrisis...
Mensen moeten zichzelf voorbereiden.
Er mag nooit een ongeval gebeuren en als dat wel mogelijk zou zijn dan sluiten die
hap.
Stemmingmakerij en politiek bedrijven door (s)links Nederland. De kans is zeer klein
dat er iets gebeurd
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Volgens de GGD is de kans op een incident waarbij straling vrij komt zeer klein door de
strenge veiligheidseisen. Echter wil de overheid de inwoners van risicogebieden zo goed
mogelijk voorbereiden op een eventuele calamiteit.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik maak me zorgen dat een kernreactor in Tihange en/of
Doel (België) in de toekomst getroffen wordt door een
mogelijk ongeval waarbij straling vrij komt”
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Erg kort bij. Is alles zo veilig geregeld zoals gezegd wordt. Zie je nu maar weer met
de eieren.
We krijgen zoveel waarschuwingen en de gemeente weert geeft niet thuis.
Als men gevaren toestaat kan bij een ramp ook geen afdoende maatregels
genomen worden omdat de gevolgen onoverzichtelijk zijn.
Heb mijn vraagtekens in wat de media ons wil doen geloven .krijgen we wel die info
die we nodig hebben?
Het is ver weg Doch een gammel beestje
Het is een gammel ding Doch wel erg ver weg
Door nationale en internationale toezichthouders wordt er extra alert gelet op dit
soort installaties. Dus een ramp vanuit de centrales is vrijwel uitgesloten.
Terroristische Activiteiten zijn echte moeilijk te beheersen en te voorkomen maar
er wordt wel extra veel aan veiligheid gedaan.

2

3. Heeft u zelf maatregelen genomen om bij een eventuele
calamiteit het risico op schade te beperken?
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Bangmakerij leidt af van andere problemen
Extra maatregelen zullen weinig toevoegen. De jodiumpillen geven een
vermeende zekerheid die er echter niet is, immers wat doe je met de
radionucliden als Cesium, Strontium en andere splijtingsproducten die ook vrij
in de atmosfeer komen en via inhalatie in het bottenstelsel (zgn. botzoekers)
belanden en daar ook tumoren kunnen induceren. (De zogenaamde Alpha en
Beta emitters die veel energie afgeven op een heel erg klein weefselgebied)
Het beste is om in de auto te stappen de dag voor het ongeval.
Ik zou niet weten wat te doen!
Je kunt er weinig tegen doen. Behalve misschien een bunker in de tuin
aanleggen. Moet de huurbaas het hier wel mee eens zijn.
Nog niet
Omdat men ons onvoldoende heeft voorbereid op dergelijke gevallen.
Wat voor calamiteit ?
Weet niet wat te doen
Welke calamiteit bedoelt U
Wélke maatregelen zou ik kunnen nemen? Geen voorlichting gekregen wat ik
überhaupt zou moeten doen.
Welke?
Zou niet weten wat ik zou moeten doen. Zaak is kritisch te blijven t.a.v. De
veiligheid van de kernreactor.
Niet speciaal voor calamiteiten, maar een analoge fm-radio, die evt op
batterijen kan werken heb ik. En ik heb altijd (oplaadbare) batterijen in huis +
oplader, kaarsen en een goed gevulde voorraadkast. Dit is voor mij normaal en
heeft niets te maken met calamiteiten. Meer met onverwacht bezoek of ziek
worden.
Over welke calamiteit gaat deze vraag!!
Wat kun je daar tegen doen, niks
Wat zou ik zelf kunnen regelen om veilig te zijn.
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3.1 Welke maatregelen heeft u genomen om schade te
beperken bij een eventuele calamiteit?
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Ik ben op de hoogte van wat ik moet doen bij een evt. Calamiteit. Niet dat ik ervan overtuigd
ben dat het kan helpen.
Technische voorzieningen

3.2 Waarom heeft u geen maatregelen genomen om de
schade te beperken bij een eventuele calamiteit?
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maatregelen zijn ontoereikend in zon geval
.WAT TE DOEN ?
Als er iets gebeurt kun je misschien beter dood zijn
Als er wat gebeurt hebben we toch geen kans om e ontsnappen
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Als je overal al maatregelen mee moet gaan nemen, kun je net zo goed thuis in een hoekje gaan
zitten
Ben hier nooit over voor/ingelicht
Ben niet van doemdenken
Beschik over onvoldoende informatie
Dat de overheid tijdig ingrijpt
De kans is erg klein en je kunt niet alle vrijkomende radionucliden uit het lichaam houden !!!
De rijksoverheid moet me voorlichten over mogelijke maatregelen
Geen idee wat ik eraan zou kunnen doen
Geen idee wat je zou moeten doen
Geen idee wat te doen
Geen idee wat te doen. Is er schade te beperken???
Het is mij niet bekend welke maatregelen ik zou kunnen nemen.
Hierop kan ik als individuele burge moeilijk anticiperen. Ik ben voorstander van andere
energievoorziening, dus voorkomen is beter dan genezen
Hoe?
Ik krijg bij dit verhaal het gevoel dat er ergens een grote voorraad jodiumtabletten ligt die weg
moeten. Dit is gewoon paniek trappen. Als het risico zodanig is dat voorzorgsmaatregelen
moeten worden genomen dan is de enige juiste maatregel stilleggen. En daarbij geven
jodiumtabletten een schijnveiligheid. Voor veel mensen zullen ze niet helpen en hoe zit het met
het nageslacht?
Ik weet niet wat ik kan doen
Ik weet niet wat voldoende zou zijn voor een lange acceptabele overleving.
Ik weet niet wat zinnige maatregelen zouden kunnen zijn, behalve vluchten.
Ik weet niet welke ik zou moeten nemen
Ik zou niet weten wat ik kan doen
Ik zou niet weten wat
Ik zou niet weten wat ik eraan zou moeten doen
Ik zou niet weten wat ik moet doen, en vraag me sterk af of je er ook iets aan kunt doen
Ik zou niet weten welke maatregelen ik zou kunnen nemen
Jodium tabletten bieden maar beperkt bescherming; vluchten is de beste remedie
Leeftijd
Te weinig informatie over echte maatregelen.
Te weinig mee bezig geweest
Valt weinig tegen te doen
Wacht eerst de overheidsmatregelen af.
Wat kan ik doen
Wat kan ik doen?
Wat moet ik dan doen?
Wat zou ik kunnen/moeten doen
WEET NIET GOED WAT IK HET BESTE KAN DOEN
Weet niet goed wat te doen
Weet niet hoe of wat
Weet niet wat ik kan doen
Weet niet wat te doe
Weet niet wat te doen
Weet niet wat te doen binnen welk tijdsbestek, dus heb me niet ingelezen in welke stappen
tegen welk risico.
Weet niet welke andere maatregelen ik het beste kan nemen
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Weet niet welke maatregelen ik daarvoor moet nemen
Welke
Welke kan ik nemen hiaat in de voorlichting.
Zie antwoord/toelichting hierboven
Zie boven bij toelichting
Zie bovenstaande reactie
Zou niet weten hoe
Zou niet weten wat anders dan verkassen.
Zou niet weten wat ik moet dan
Zou niet weten wat te doen
Zou niet weten welke? verhuizen?
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