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BESCHERMINGSMAATREGELEN NA NUCLEAIR ONGEVAL 

 

 
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC) hebben op 14 maart het startschot gegeven voor de informatiecampagne “Wat te 
doen bij een nucleair ongeval”?  De campagne wil de omwonenden en de bedrijven 
(“collectiviteiten”) nabij de nucleaire sites informeren over de beschermingsmaatregelen in geval 
van een nucleair ongeval. 

In een straal van 20 km rond de kerncentrales van Doel kan U gratis nieuwe jodiumtabletten 
afhalen bij apothekers in de Antwerpse regio.  De oude (vervallen) tabletten worden hier ook terug 
in ontvangst genomen.  De nieuwe jodiumtabletten zijn 10 jaar houdbaar als ze correct worden 
bewaard. 

De tabletten kunnen verkregen worden door op de website www.nucleairrisico.be 

“INFORMATIECAMPAGNE 2011” en vervolgens “Voor collectiviteiten” aan te klikken.  

Bij het invullen van het aantal personen moet het maximaal mogelijk aantal gelijktijdig aanwezigen 
worden opgegeven (eigen werknemers, havenarbeiders, contractors, bezoekers,…).  Na 
goedkeuring door de gemeentelijke overheid ontvangt U een mailbericht met een af te drukken 

formulier.  Daarmee kunnen de tabletten afgehaald worden (bij voorkeur bij een apotheek met 
dezelfde postcode als uw bedrijf).  U heeft recht op 1 doosje per 4 opgegeven personen. 

 
De kans op een kernramp is miniem, maar niet onbestaand.  Daarom is het belangrijk dat iedereen 
die in de omgeving van de kerncentrales van Doel woont, verblijft of werkt perfect weet wat te doen 
als er een ernstig kernongeval gebeurt. In bijlage vindt U nogmaals de betreffende informatie, die 
deel moet uitmaken van het bedrijfsnoodplan. 

http://www.nucleairrisico.be/


 

bijlage 

 

 

1. ALARMERING. 

a) Bij een ongeval in de kerncentrale te Doel zal U verwittigd worden zowel door sirenes als 
door andere middelen (radio, TV, megafoons, luidsprekers, enz.). 

b) De door die sirenes uitgezonden signalen zijn gemakkelijk te herkennen : 15 seconden 
gemoduleerde (op- en neergaande) toon, 7,5 seconden wachttijd, enz. Die signalen 
worden herhaald en het einde van het alarm wordt gegeven door een ononderbroken 
toon van één minuut. 

c) De sirenes worden op de eerste donderdag van de maanden januari, april, juli en 
oktober tussen 11.45u en 13.15u getest. 

2. WAT GEDAAN BIJ ALARM ? 

 Binnen blijven of zo snel mogelijk naar binnen gaan, bij voorkeur in een gebouw dat 
goed afgesloten kan worden t.o.v. de buitenlucht. 

Een bureel is gunstiger dan een loods met tochtgaten. Indien het gebouw  verscheidene  
verdiepingen telt, is de benedenverdieping over het algemeen gunstiger.  Verwijder U 
van vensters, die minder bescherming bieden dan muren. 

 Sluit  ramen en deuren. 

 Eventuele ventilatie met aanzuiging van buitenlucht wordt uitgeschakeld. 

 Telefoneer niet onnodig : de overbelasting van het telefoonnetwerk kan de 
hulpverlening verstoren. 

 
 

 Luister naar de radio en/of kijk TV voor verdere aanbevelingen en informatie. 
 
 

 Laat de kinderen op school.  Binnen blijven is ook hun beste bescherming.  De 
leerkrachten volgen dezelfde richtlijnen als U. 

 

 

 


