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Voorwoord  

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten 

in de gemeenten Borsele, Middelburg en Vlissingen. Als Public Health organisatie vraagt de 

GGD Zeeland zich af wat mensen met de jodiumtabletten werkelijk doen en of de bijbehoren-

de instructie wordt begrepen. Is de risicoperceptie nadat de jodiumtabletten huis aan huis zijn 

gedistribueerd toegenomen? Hoe kijken bepaalde groepen, zoals jongeren versus ouderen en 

laagopgeleiden versus hoogopgeleiden, tegen deze onvrijwillige interventie aan? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Zeeland in opdracht van de GHOR Zeeland (be-

stuursbesluit Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, datum 19-12-2013). Het 

project is voor helft gesubsidieerd door de Academische Werkplaats CEPHIR in het kader van 

de Klein maar fijn projecten.  

 

Het onderzoek is begeleid door een projectgroep, bestaande uit de volgende partijen: 

 

- CEPHIR (Fré Kreuger, Onderzoeker / kennismakelaar academische werkplaats Publieke 

Gezondheid) 

- Erasmus Universitair Medisch Centrum/Cephir (Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten 

van Volksgezondheid) 

- Gemeenten (ambtenaar openbare veiligheid Wim Huissen, gemeente Reimerswaal; 

ambtenaar openbare veiligheid Toon Capello (tot januari 2015), Bas Gillissen en Philip 

de Vree, gemeente Borsele) 

- GGD Zeeland (Voorzitter: Ronald de Meij, Directeur Publieke Gezondheid van de GGD 

Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland; Projectleider en onderzoeker: Arnold Bergstra, 

milieugezondheidskundige en epidemioloog) 

- GHOR Nederland (Jan Rotte, Teamleider GHOR Zeeland) 

- Inspectie Leefomgeving en Transport (Wim Molhoek, coördinator Kernongevallenbe-

strijding) 

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Michiel Hoorweg, crisiscoördinator) 

- Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het UMC Utrecht (Marianne Leen-

ders, toxicoloog) 

- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Thorsten Hackl, medewerker bijzondere 

projecten; Toine van Peer, stafmedewerker planvorming GHOR) 

- Veiligheidsregio Zeeland (Alexander Heijnen, Bestuursondersteuning en Communica-

tie; Jan Rotte, Teamleider GHOR Zeeland; Manon Veroude en Mirja Vis, communica-

tieadviseur; Mat Weststrate, gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen en pro-

jectleider distributie jodiumtabletten)  
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Samenvatt ing  

Bij een incident met een kerncentrale kan onder andere radioactief jodium vrijkomen. In het 

rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties van de Veiligheidsregio Zeeland en Midden- en 

West-Brabant (Troost, 2015) wordt uitgegaan van een maatrampscenario (STC-CON1). Bij dit 

maatscenario veroorzaakt het radioactieve jodium de grootste stralingsbelasting. Het radioac-

tieve jodium kan via de luchtwegen en bloedsomloop in de schildklier terecht komen. Door de 

schildklier tijdig met behulp van (niet radioactieve) jodiumtabletten te verzadigen wordt de 

kans op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief jodium gereduceerd. 

 

In het voorjaar van 2013 zijn door de Veiligheidsregio Zeeland en betrokken gemeenten jodi-

umtabletten huis aan huis (door TNT post in een envelop van de betreffende gemeente) ge-

distribueerd in onder andere de gemeenten Borsele, Middelburg en Vlissingen. Bij de jodium-

tabletten zat een begeleidende brief, een informatiefolder en een bijsluiter. De doelgroep is 

alle huishoudens waar één of meerdere mensen wonen tot en met 40 jaar. Doel van de huis 

aan huis distributie van de jodiumtabletten is een verspreidingsgraad van 100% binnen de 

doelgroep. Het tweede doel is dat 80% van deze huishoudens de tabletten op de juiste ma-

nier bewaart en in geval van een nucleaire ramp weet wat ze moeten doen (wachten op het 

bericht van overheid om tabletten in te nemen).  

 

Met behulp van een enquête (steekproef) onder de doelgroep (volwassenen t/m 40 jaar en 

volwassenen met thuiswonende kinderen t/m 40 jaar) in de drie hiervoor genoemde gemeen-

ten is de jodium campagne onderzocht. De enquête bestaat uit zes verschillende onderdelen, 

te weten: algemene vragen (gezinssituatie, opleiding, geloof e.d.), vragen over de huis aan 

huis distributie van de jodiumtabletten, vragen over risicoperceptie, vragen over zelfredzaam-

heid (kennisvragen), gedrag bij een incident en vragen over de enquête. In totaal zijn 4000 

enquêtes verstuurd. De enquêtes zijn door 989 personen ingevuld en teruggestuurd, wat re-

sulteert in een respons van 25%.  

 

Conclusies 

Resumerend kan gezegd worden dat de distributie van de jodiumtabletten door de doelgroep 

in veruit de meeste gevallen positief is ontvangen, de informatie bij de jodiumtabletten duide-

lijk en geruststellend is en dat bijna iedereen de tabletten heeft bewaard. De bezorgdheid over 

kernenergie door de distributie van jodiumtabletten is niet of nauwelijks toegenomen. Wel is 

de eerste doelstelling (verspreidingsgraad van 100%) niet gehaald.  

 

62% van de doelgroep zegt de jodiumtabletten te hebben ontvangen. In de gemeente Vlissin-

gen is dit percentage significant het laagst (42%) en in de gemeente Borsele (81%) het 

hoogst. De eerste doelstelling (verspreidingsgraad van 100%) is niet gehaald. Bijna iedereen 

die zegt de jodiumtabletten te hebben ontvangen heeft de tabletten ook bewaard (99,6%). 

De kennis over de jodiumtabletten is getoetst met behulp van acht stellingen. 73% weet dat 

de jodiumtabletten alleen na advies van de overheid ingenomen mogen worden. De tweede 

doelstelling (80% weet wat ze moeten doen bij een incident met de kerncentrale) is op 7% 

na gehaald.  
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Bij de jodiumtabletten is een informatiefolder en bijsluiter toegevoegd. Er is gevraagd wat de 

mening is over de informatiefolder en bijsluiter. Van de doelgroep die de informatiefolder 

heeft gelezen zegt 95% dat deze folder duidelijk is. Voor de bijsluiter bedraagt dit percentage 

93%.  

 

89% van de doelgroep geeft de jodiumcampagne een voldoende. Er is een toelichting ge-

vraagd over hun mening met betrekking tot de campagne. 2% geeft aan dat er onvoldoende 

voorlichting heeft plaatsgevonden en 6% is van mening dat de campagne ongewenst is om-

dat het geen zin heeft.  

In het kader van het onderzoek is de vraag gesteld of er onder specifieke doelgroepen andere 

uitkomsten zijn. Eén van de specifieke doelgroepen zijn bevindelijk gereformeerden. Onder 

deze groep is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld. Met uitzondering van de traditioneel 

vaccinerende ouders worden voornamelijk religieuze argumenten gebruikt om deze keuze te 

rechtvaardigen: ziekte en gezondheid worden gestuurd door God; de mens mag niet ingrijpen 

in de Goddelijke voorzienigheid (Ruijs, 2012). Een deel van de bevindelijk gereformeerden 

zouden de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten vanwege religieuze redenen, net 

zoals inentingen, een niet gewenste interventie kunnen vinden. Uit het onderzoek komt dit 

niet naar voren. Het percentage bevindelijk gereformeerden dat de campagne een voldoende 

geeft verschilt niet significant met die van de niet bevindelijk gereformeerden (respectievelijke 

92% en 88%).  

 

Het percentage van de doelgroep dat ernstig bezorgd is over wonen in de buurt van een kern-

centrale (31%) is vergelijkbaar met het percentage van de doelgroep dat ernstig bezorgd is 

over wonen in de buurt van gevaarlijke industrie (35%). Deze percentages zijn significant 

hoger dan wonen in de buurt van een GSM-mast (16%) of wonen onder zeeniveau (12%). 

Significant meer vrouwen (40%) dan mannen (22%) zijn ernstig bezorgd over het wonen in 

de buurt van een kerncentrale. Degene die de informatiefolder hebben gelezen zijn significant 

minder ernstig bezorgd over kernenergie (27%) dan degene die de informatiefolder niet heb-

ben gelezen (50%). Met andere woorden onder de volwassenen die de informatiefolder heb-

ben gelezen is de bezorgdheid lager.  

De doelgroep schat (gemiddeld) de kans op een ramp met de kerncentrale (score 2,1 op een 

schaal van 1 t/m 7 waarbij 1 niet waarschijnlijk is en 7 zeer waarschijnlijk) samen met kust-

wateroverstroming (score 2,3) significant het laagst in. Als er een kernramp plaatsvindt zijn, 

volgens de doelgroep (gemiddeld), de gevolgen (score 5,7) significant groter dan voor de an-

dere ondervraagde rampen (gemiddelde score 4,6). 

 

Er is gevraagd aan de doelgroep wat ze zouden doen als er een incident is met de kerncentra-

le. Informatie verkrijgen en schuilen zijn de handelingen die de doelgroep (gemiddeld) het 

waarschijnlijkst gaat doen. Veel gezinnen met kinderen zullen waarschijnlijk hun kinderen van 

school of elders ophalen (score 5,42 op een schaal van 1 t/m 7 waarbij 1 niet waarschijnlijk 

is en 7 zeer waarschijnlijk). Degene die de informatiefolder hebben gelezen geven significant 

minder vaak aan de kinderen direct van school of elders op te halen bij een incident dan de-

gene die de folder niet hebben gelezen (score 5,1 en 6,1). 
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Aanbevelingen 

Het percentage van de doelgroep dat de jodiumtabletten zegt te hebben ontvangen is lager 

dan de doelstelling. Geadviseerd wordt aan de Veiligheidregio Zeeland en betrokken gemeen-

ten om aanvullende maatregelen te treffen om de verspreidingsgraad te verhogen. Bijvoor-

beeld door publiciteit en het openstellen van een website waar de tabletten (door de doel-

groep die zegt de tabletten niet te hebben ontvangen) gemakkelijk aangevraagd kunnen wor-

den in plaats van langs het gemeentehuis te moeten gaan.  

De brief met de jodiumtabletten is in 2013 niet op naam naar de doegroep verstuurd. Moge-

lijk dat een deel van de burgers de brief met de jodiumtabletten hierdoor als reclame hebben 

gezien en de brief met de tabletten hebben weggegooid. De jodiumtabletten moeten in 2021 

vervangen worden vanwege het verlopen van de houdbaarheidsdatum. Geadviseerd wordt in 

2021 de nieuwe tabletten op naam te versturen.  

 

Significant meer vrouwen dan mannen schuilen bij een incident met de kerncentrale. Bij een 

incident met een kerncentrale is schuilen belangrijke maatregel om de blootstelling aan radio-

actieve stoffen te verminderen. In de informatie over de jodiumtabletten (VRZ website en 

informatiefolder) kan dit nog meer benadrukt worden. 

Indien een ramp met een kerncentrale plaatsvindt zullen veel gezinnen hun kinderen van 

school of elders ophalen. Hierdoor kunnen ouders en de opgehaalde kinderen aan hoge dosis 

radioactieve stoffen worden blootgesteld als ze door de radioactieve wolk rijden. Aan de Vei-

ligheidsregio Zeeland wordt geadviseerd om ouders (nogmaals) goed voor te lichten dat de 

kinderen op school in goede handen zijn omdat ze daar kunnen schuilen en jodiumtabletten 

kunnen krijgen.  

 

Er zijn voornemens om de voorbereidingszones te harmoniseren (zie o.a. de brief van minister 

Kamp, datum 2 juli 2014). Mogelijk dat 15 veiligheidsregio’s plannen moeten maken voor de 

verspreiding van de jodiumtabletten. Mede daarom wordt aanbevolen om ook de gemeenten 

in de jodiumprofylaxezone van de kerncentrale Doel (Hulst, Reimerswaal, Bergen op Zoom en 

Woensdrecht)1 te onderzoeken. Dit omdat op een aantal punten verdieping van het onderzoek 

gewenst is. De eerste doelstelling (verspreidinggraad van 100%) is niet gehaald. De reden 

hiervoor is onbekend. Het feit dat de brief met de jodiumtabletten niet op naam is verstuurd 

kan hierbij een rol hebben gespeeld. Mogelijk dat de burgers de brief als reclame zagen en de 

brief hebben weggegooid. In een vervolgonderzoek kan hierover meer duidelijkheid worden 

verkregen door het opnemen van extra vragen in de enquête.  

De onderzochte drie gemeenten zijn mogelijk niet representatief voor de gemeenten in de 15 

veiligheidsregio’s in Nederland. De vrijwillige distributie van de jodiumtabletten voor 2013 

verliepen in de gemeente Borsele, Middelburg en Vlissingen relatief goed ten opzicht van 

Reimerswaal en Bergen op Zoom wat betreft verspreidingsgraad. Mogelijk dat de huis aan 

huis distributie ook anders in deze gemeenten zijn verlopen. Ook het feit dat de kerncentrale 

Doel verschillende keren negatief in het nieuws is gekomen kan hierop van invloed zijn.  

Allochtonen zijn in het onderzoek niet apart onderzocht. Onbekend is hoe allochtonen tegen 

deze onvrijwillige distributie aankijken. Moderne communicatiekanalen (twitter etc.) om bur-

gers te waarschuwen voor een ramp zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Deze twee onder-

werpen kunnen worden onderzocht door het opnemen van extra vragen in de enquête.  

                                            
1 Exclusief Roosendaal, deze gemeente ligt slechts voor een klein deel in de jodiumprofylaxezone.  
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1.  In le id ing  en leeswi jzer  

 

Op 28 september 2011 heeft het Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland het Rampenbestrij-

dingsplan Nucleaire Installaties vastgesteld. Een onderdeel van dit plan is de maatregel jodi-

umprofylaxe. Onder de maatregel jodiumprofylaxe wordt in dit plan verstaan het preventief 

distribueren van jodiumtabletten zodat mensen in het geval van een nucleair ongeval zich 

kunnen beschermen tegen de gevolgen van de blootstelling aan radioactief jodium. 

 

Bij het splijtingsproces in het reactorvat van een kerncentrale ontstaan verschillende radioac-

tieve splijtingsproducten. Indien door een ongeval een lozing optreedt, zal een deel van deze 

producten in de lucht komen. Hierbij vormt het vrijkomende jodium (I-131) in het maatscena-

rio (STC-CON1) de grootste stralingsbelasting (Troost, 2015). Voor de centrales in Borssele 

en Doel zijn zones bepaald waarin bij een ernstig ongeval maatregelen nodig kunnen zijn. De 

werkelijke omvang van het gebied is afhankelijk van de hoeveelheid vrijgekomen radioactief 

materiaal, de windrichting en de weersgesteldheid. Vrijgekomen radioactief jodium kan via de 

luchtwegen en bloedsomloop in de schildklier terecht komen. Door de schildklier tijdig met 

jodium te verzadigen, met behulp van (niet radioactieve) jodiumtabletten, kan bestraling van 

de schildklier worden gereduceerd. Hierdoor kan schildklierkanker worden voorkomen. Het 

effect van de jodiumtabletten is afhankelijk van het moment van inname. Inname 12 uur voor 

blootstelling geeft een vrijwel volledige blokkade. Zes uur na blootstelling bereikt men nog 

een 50% reductie (Leenders, 2009).  

 

Sinds medio maart 2010 zijn de jodiumtabletten gedistribueerd onder de bevolking door de 

Veiligheidsregio Zeeland en de betrokken gemeenten in de jodiumprofylaxe zone van de kern-

centrale Borssele (straal 10 km) en Doel (straal 20 km). Bewoners binnen de jodiumprofylaxe-

zones werden opgeroepen jodiumtabletten op te halen bij het gemeentehuis. Het werd aan de 

bevolking zelf overgelaten of zij al dan niet de tabletten kwamen ophalen. De belangrijkste 

redenen om tot op locatieniveau te predistribueren zijn:  

 tijdens een incident met een kerncentrale worden de maatregelen schuilen en inname 

jodiumtabletten (vrijwel) gelijktijdig afgekondigd. Deze maatregelen zijn tegengesteld: 

binnenblijven en tabletten ophalen.  

 de hulpverleningsdiensten zijn qua omstandigheden en capaciteit niet in staat om tij-

dens een incident met de kerncentrale de bevolking tijdig te voorzien van jodiumta-

bletten. 

De doelgroep is alle huishoudens waar één of meerdere mensen wonen t/m 40 jaar2. Boven 

40 jaar is het advies om de tabletten niet te slikken, omdat vanaf deze leeftijd er geen ver-

hoogd risico op schildklierkanker is aangetoond. Het innemen van de jodiumtabletten heeft 

boven 40 jaar wel beperkte risico's op allergie en schildklierfunctiestoornissen. 

Het percentage gezinnen die de tabletten heeft opgehaald is per gemeente verschillend en lag 

in 2012 tussen de 3% en 34%. Om de doelgroep voldoende te beschermen is een grotere 

directe beschikbaarheid van de tabletten noodzakelijk. Daarom is besloten om de tabletten in 

het voorjaar 2013 huis aan huis te verspreiden (met TNT post in een envelop van de betref-

                                            
2 Tot 2013 werd een leeftijdsgrens van 45 jaar gehanteerd.  
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fende gemeente) onder de doelgroep (predistributie). Bij de jodiumtabletten zat een begelei-

dende brief, een informatiefolder en een bijsluiter. Ook zorg-, onderwijsinstellingen en nood-

stopbedrijven in de regio hebben tabletten gekregen, zodat zij personeel en ‘cliënten’ kunnen 

voorzien van de jodiumtabletten. 

  

Het doel van de huis aan huis verspreiding is een 100% beschikbaarheid van jodiumtabletten 

voor de doelgroep in woningen en locaties waar personen die binnen de doelgroep vallen, 

verblijven. Het tweede doel is dat zo veel mogelijk huishoudens (80%) de tabletten ook 

daadwerkelijk bewaren en de bijbehorende instructie begrijpen (Weststrate, 2013).  

 

De jodiumtabletten zijn in Nederland in de volgende gemeenten huis aan huis gedistribueerd: 

Bergen op Zoom, Borsele, Goes (’s-Heer Arendskerke), Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis 

(de kern Hoofdplaat), Roosendaal (Wouwse Plantage), Terneuzen (buitengebied bij de kern 

Biervliet), Vlissingen (de kernen Oost-Souburg en Ritthem en het deel van de stad Vlissingen 

binnen de 10 kilometer jodiumprofylaxe zone) en Woensdrecht. 

Dit onderzoek richt zich op de gemeenten Borsele, Middelburg en Vlissingen. Deze gemeenten 

vallen in de jodiumprofylaxe zone van de Kerncentrale Borssele. De gemeenten in de jodium-

profylaxe zone van de kerncentrale Doel zullen mogelijk later worden onderzocht.  

 

Dit rapport bestaat uit 7 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het doel van het onderzoek 

beschreven. Vervolgens worden in de hoofdstukken 3 en 4 respectievelijk de onderzoeksme-

thode en de respons van de enquête besproken. De resultaten en ‘conclusies en discussie’ 

van het onderzoek staan respectievelijk in de hoofdstukken 5 en 6. Tot slot volgt in hoofd-

stuk 7 de aanbevelingen. 
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2.  Doelste l l ing  

Als Public Health organisatie vraagt de GGD Zeeland zich af wat mensen met de jodiumta-

bletten werkelijk doen en of de bijbehorende instructie wordt begrepen. Is de risicoperceptie 

nadat de jodiumtabletten huis aan huis zijn gedistribueerd toegenomen? Hoe kijken bepaalde 

groepen, zoals jongeren versus ouderen en laagopgeleiden versus hoogopgeleiden, tegen deze 

onvrijwillige interventie aan?  

 

Doel van het project is het (indien nodig) verbeteren van de maatregel jodiumprofylaxe in een 

gebied waar huis aan huis distributie van jodiumtabletten heeft plaatsgevonden.  

 

Vraagstelling: 

 Is de distributie van de jodiumtabletten goed verlopen? 

 Hoe percipiëren bewoners in de jodiumprofylaxezone in Zeeland de risico’s op een 

grootschalig incident met een kerncentrale? 

 Welke handelingsperspectieven (met name ten aanzien de maatregel jodiumprofylaxe) 

zien zij zelf in de acute fase van een grootschalig incident? 

 Is de informatievoorziening voldoende?  

 Zijn er onder specifieke doelgroepen andere uitkomsten? 

 Hoe kan de maatregel jodiumprofylaxe (indien nodig) verbeterd worden? 

 

Het onderzoek betreft alleen de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten onder bur-

gers. De distributie onder zorg-, onderwijsinstellingen en noodstopbedrijven vallen buiten de 

scope van dit onderzoek.  
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3.  Onderzoeksmethode  

3.1. Onderzoeksgebied  

Het onderzoeksgebied van de enquête omvat de gemeenten Borsele (de hele gemeente), Mid-

delburg (de hele gemeente) en Vlissingen (de kernen Oost-Souburg en Ritthem en het deel 

van de stad Vlissingen binnen de 10 km jodiumprofylaxezone). In figuur 4.1 is de jodiumpro-

fylaxezone van de kerncentrale Borssele weergegeven.  

 

 
Figuur 4.1: Jodiumprofylaxezone kerncentrale Borssele (bron: Veiligheidsregio Zeeland) 

 

3.2. Onderzoekspopulatie  

Er is een steekproef getrokken in het onderzoeksgebied onder volwassenen t/m 40 jaar en 

volwassenen met thuiswonenden kinderen t/m 40 jaar. Voor het trekken van de steekproef 

zijn adresgegevens van bewoners in het onderzoeksgebied verkregen uit de gemeentelijke 

basisadministratie.  

Het bepalen van de juiste steekproefgrootte is belangrijk. Een te kleine steekproef kan er toe 

leiden dat het werkelijke effect niet door de studie gedetecteerd wordt en respondenten voor 

niets zijn ondervraagd. De studie zal dan tot een onjuiste conclusies kunnen leiden. 

De steekproefomvang is berekend met vastgestelde formules, rekening houdend met het aan-

tal inwoners, volgens de methode van Peer (Peer, 1991), gecorrigeerd voor gemeentegrootte 

via de methode van Lohr (Lohr, 1999). De steekproefgrootte is gebaseerd op een absolute 

nauwkeurigheid van 0,05, een Z (alpha) van 1,96 en een verwachte spreiding van 30%. Vol-

gens deze methode zijn er per gebied 320 deelnemers nodig. Bij een verwachte respons van 

30% komt dit neer op een streekproef van zo’n 1000 mensen per gemeente.  

In het kader van het onderzoek is de vraag gesteld of er onder specifieke doelgroepen andere 

uitkomsten zijn. Eén van de specifieke doelgroepen zijn bevindelijk gereformeerden. Onder 

deze groep is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld. Met uitzondering van de traditioneel 

vaccinerende ouders worden voornamelijk religieuze argumenten gebruikt om deze keuze te 

rechtvaardigen: ziekte en gezondheid worden gestuurd door God; de mens mag niet ingrijpen 

in de Goddelijke voorzienigheid (Ruijs, 2012). Een deel van de bevindelijk gereformeerden 

zouden de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten vanwege religieuze redenen, net 
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zoals inentingen, een niet gewenste interventie kunnen vinden. Om ook een uitspraak te kun-

nen doen over bevindelijk gereformeerden3 is in twee plaatsten, te weten Borssele en ’s-

Gravenpolder, waar veel SGP’ers4 wonen (gemiddeld 35%), de steekproef verhoogd.  

 

3.3. Enquête  

De enquête bestaat uit zes verschillende onderdelen, te weten: algemene vragen (gezinssitua-

tie, opleiding, geloof e.d.), vragen over de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten, 

vragen over risicoperceptie, vragen over zelfredzaamheid (kennisvragen), gedrag bij een inci-

dent en vragen over de enquête (zie bijlage 1).  

Voor het opstellen van de enquête is gebruik gemaakt van standaardvragen uit de lokale en 

nationale monitor gezondheid (www.monitorgezondheid.nl) en andere onderzoeken over de 

distributie van de jodiumtabletten (Bergmans, 2001; Blando, 2007 en Prins, 2011). Een aan-

tal specifieke vragen zijn door de GGD Zeeland ontwikkeld.  

 

De volwassenen uit de steekproef hebben een aanbiedingsbrief ontvangen (niet op naam) met 

daarin een link naar de online versie van de enquête met een unieke inlogcode (zie bijlage 3). 

Om kosten te besparen is de enquête alleen digitaal afgenomen. Het gehele proces van op-

maak en verzenden van de brieven is uitbesteed aan Orionis Walcheren. De aanbiedingsbrief 

is op 6 juni 2014 verstuurd en de enquête kon tot en met 22 juli 2014 worden ingevuld. Er 

zijn twee herinneringsbrieven (op naam) verstuurd. Na ongeveer anderhalve week is de eerste 

herinneringsbrief verstuurd, waarin nogmaals de inloggegevens voor de online enquête wer-

den vermeld. De tweede herinneringsbrief met de inloggegevens is na ongeveer drie weken 

verstuurd. 

 

De enquête is digitaal aangeboden via de website van de GGD Zeeland met behulp van het 

softwareprogramma LimeSurvey. 

 

De GGD Zeeland beschikte over een callcenter (5 dagen per week bereikbaar van 09.00 tot 

16.30 uur). Het callcenter is ingezet om respondenten te woord te staan die vragen en/of 

opmerkingen hadden naar aanleiding van de enquête. Inhoudelijke vragen over de enquête 

werden doorgestuurd naar de onderzoekers van de GGD Zeeland.  

 

Voordat de enquêtes werden verstuurd, is informatie over het onderzoek verspreid via de 

regionale krant PZC en de website van de GGD Zeeland. Om de respons te verhogen zijn 20 

VVV-Irisbonnen van 25 euro verloot onder de respondenten.  

 

3.4. Analyse 

Het databestand met de antwoorden van de respondenten op de enquêtevragen is gecontro-

leerd (onder andere op onmogelijke waarden), opgeschoond en waar nodig gehercodeerd. 

Vervolgens zijn aan de hand van de vragen indicatoren gemaakt. Zo is de opleiding bepaald 

                                            
3 Onder bevindelijk gereformeerden wordt in dit onderzoek verstaan: Gereformeerde Bond binnen de Hervormde kerk 

(PKN), Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde gemeente in Nederland en Noord-Amerika, Gereformeerde gemeente 

in Nederland en Het Gekrookte Riet. 
4 Bevindelijk gereformeerden stemmen in het algemeen SGP 

http://www.monitorgezondheid.nl/
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aan de hand van het hoogst behaalde diploma van de respondenten en vervolgens ingedeeld 

in vier categorieën. Bij het maken van de indicatoren is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

het standaardprotocol van de lokale en nationale monitor gezondheid. 

 

De respons komt mogelijk niet overeen met de leeftijd- en geslachtsverdeling in de populatie, 

omdat (onder andere) bepaalde groepen uit de populatie meer of minder geneigd zijn om deel 

te nemen aan het onderzoek. Om te corrigeren voor deze vertekening is gewogen voor leeftijd 

en geslacht met behulp van weegfactoren. Er is hiervoor de geslachts- en leeftijdsverdeling 

(19 t/m 65 jaar) gebruikt van de afzonderlijke gemeenten.  

 

De verschillen tussen antwoorden zijn getoetst. Als de kans, dat een verschil door toeval kan 

komen, kleiner is dan 5% (p < 0.05), dan noemt men dit statistisch significant. 

 

In bijlage 2 staat gedetailleerd uitgelegd hoe de gegevens statistisch met behulp van het 

SPSS software pakket zijn geanalyseerd (weegfactoren en toetsen).  
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4.  Respons enquête  

In totaal zijn 4000 enquêtes verstuurd. De enquêtes zijn door 989 personen ingevuld en te-

ruggestuurd, wat resulteert in een respons van 25%. De nagestreefde respons van 30% (zie 

paragraaf 3.2) is niet gehaald. Dit heeft tot gevolg dat verschillen (tussen gemeenten, doel-

groepen e.d.) minder snel significant worden dan beoogd. In tabel 4.1 staat de respons per 

gemeente. 

 

Tabel 4.1. Respons doelgroep 

Gemeente  Enquêtes verstuurd 

(n) 

Enquêtes retour 

(n) 

Respons 

(%) 

Borsele  2000 515 26 

Middelburg  

Vlissingen   

1000 

1000 

245 

229 

25 

23 

Totaal 4000 989 25 

 

Binnen de gemeente Borsele is in plaatsen Borssele en ’s-Gravenpolder de steekproef ver-

hoogd om ook een uitspraak te kunnen doen over bevindelijk gereformeerden (zie ook para-

graaf 3.2). 

Niet alle respondenten hebben hun geslacht of leeftijd ingevuld. Om te kunnen wegen moet 

het geslacht en leeftijd bekend zijn. Van 65 respondenten is het geslacht en/of leeftijd niet 

bekend. Deze respondenten zijn niet meegenomen in de analyses.  

 

Aan het eind van de enquête is gevraagd hoe de doelgroep het vond om de enquête in te 

vullen. Van de doelgroep geeft 4% aan dat ze de enquête moeilijk tot zeer moeilijk vonden.  
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5.  Resul taten  

De enquête is afgenomen onder volwassenen t/m 40 jaar en volwassenen met thuiswonende 

kinderen jonger dan 41 jaar in de gemeente Borsele (hele gemeente), Middelburg (hele ge-

meente) en Vlissingen (de kernen Oost-Souburg en Ritthem en het deel van de stad Vlissin-

gen binnen de 10 kilometer jodiumprofylaxe zone). Tenzij anders vermeld hebben de resulta-

ten betrekking op de respondenten die zeggen de jodiumtabletten te hebben ontvangen. In 

bijlage 4 staat een overzicht van alle resultaten uitgesplitst naar gemeente. 

 

5.1. Verspreiding van de jodiumtabletten 

Doelstelling van de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten is een verspreidingsgraad 

van 100 % binnen de doelgroep (huishoudens met één of meer bewoners van 40 jaar en jon-

ger). De tweede doelstelling is dat 80% van deze huishoudens de tabletten op de juiste ma-

nier heeft bewaard en weet in geval van een nucleaire ramp wat ze moeten doen (wachten 

op het bericht van overheid om tabletten in te nemen). 

In figuur 5.1 staat het percentage van de doelgroep dat zegt de jodiumtabletten te hebben 

ontvangen (alle respondenten die hebben gereageerd) en bewaard (alleen respondenten die 

zeggen de jodiumtabletten te hebben ontvangen). 

  

 

Figuur 5.1: Percentage van de doelgroep dat de jodiumtabletten heeft ontvangen en bewaard 

uitgesplitst naar gemeente (met 95% betrouwbaarheidsintervallen).  

 

62% van de doelgroep zegt de jodiumtabletten te hebben ontvangen5. In de gemeente Vlis-

singen is het percentage van de doelgroep dat de jodiumtabletten zegt te hebben ontvangen 

significant het laagst (42%)6 en in de gemeente Borsele (81%) het hoogst.   

                                            
5 38% van de doelgroep zegt de jodiumtabletten niet te hebben ontvangen. Deze groep is in 94% van de gevallen 

jonger dan 40 jaar en/of heeft thuiswonende kinderen. Naar de leeftijd van de eventuele partner is niet gevraagd. Dit 

kan de ontbrekende 6% verklaren.  
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Bijna iedereen van de doelgroep die zegt de tabletten te hebben ontvangen heeft de tabletten 

ook bewaard (99,6%).  

 

In de informatiefolder die de bewoners hebben gekregen bij de jodiumtabletten wordt geadvi-

seerd om de jodiumtabletten bijvoorbeeld in de meterkast te bewaren. Figuur 5.2 geeft de 

plaats in huis waar de jodiumtabletten bewaard worden weer. De doelgroep bewaart de jodi-

umtabletten significant het vaakst in de meterkast (36%).  

 

Aan de doelgroep is gevraag om een cijfer (van 1 tot en met 10) te geven voor de campagne 

om de jodiumtabletten huis aan huis op te sturen. 89% van de doelgroep die de tabletten 

heeft ontvangen geeft de campagne een voldoende (cijfer 6 of hoger).  

 

 

Figuur 5.2: Plaats waar de jodiumtabletten worden bewaard (met 95% betrouwbaarheidsin-

tervallen).  

 

Een deel van de bevindelijk gereformeerden zouden de huis aan huis distributie van de jodium-

tabletten, net zoals inentingen, een ongewenste campagne kunnen vinden. Dit komt niet uit 

het onderzoek naar voren. Het percentage bevindelijk gereformeerden dat de campagne een 

voldoende geeft verschilt niet significant met die van de niet bevindelijk gereformeerden (res-

pectievelijk 92% en 88%).  

 

Bij de jodiumtabletten is een informatiefolder en bijsluiter toegevoegd. Er is gevraagd wat de 

mening is over de informatiefolder en bijsluiter. 4% van de doelgroep zegt dat de informatie-

folder niet duidelijk is en 5% geeft aan dat bijsluiter niet duidelijk is. 12% heeft de informatie-

folder niet gelezen en 30% geeft aan de bijsluiter niet te hebben gelezen.  

 

                                                                                                                                   
6 Opgemerkt moet worden dat in stad Vlissingen binnen de 10 kilometer jodiumprofylaxezone het percentage van de 

doelgroep dat zegt de tabletten te hebben ontvangen het laagst is.  
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5.2. Kennis over de jodiumtabletten 

De kennis over de jodiumtabletten is getoetst met behulp van acht stellingen (zie bijlage 1). 

De doelgroep kon drie antwoorden geven, te weten ja, nee en weet niet. Van de doelgroep 

heeft 38% vier of meer goede antwoorden gegeven. In figuur 5.3 is het percentage goede 

antwoorden weergegeven. 73% van de doelgroep weet dat de jodiumtabletten alleen na ad-

vies van de overheid ingenomen mogen worden.  

 
Figuur 5.3: Percentage goede antwoorden op de acht stellingen over de jodiumtabletten (met 

95% betrouwbaarheidsintervallen). *stelling onjuist, percentage omgezet naar correcte ant-

woorden.  

 

In figuur 5.4 staat het percentage van de doelgroep met vier of meer goede antwoorden uit-

gesplitst naar geslacht, leeftijd en opleiding. Hoog en midden 2 (HAVO, VWO, MBO) opgelei-

den scoren significant beter dan midden 1 (MAVO, LBO) opgeleiden. Degene die de informa-

tiefolder hebben gelezen hebben significant meer kennis omtrent de jodiumtabletten (42%) 

dan degene die de informatiefolder niet hebben gelezen (17%).  

 

5.3. Risicoperceptie  

De risicoperceptie kan invloed hebben op het al dan niet nemen van zelfredzaamheidsmaatre-

gelen. In de enquête is gevraagd in welke mate men bezorgd is over de veiligheid omtrent een 

aantal situaties zoals wonen in de buurt van chemische industrie en wonen in de buurt van 

een kerncentrale. Ernstig bezorgd is hier gedefinieerd als het percentage respondenten waar-
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van de bezorgdheid, gemeten op een schaal van 0-10 (helemaal niet tot extreem bezorgd), 

groter of gelijk is aan zeven. In figuur 5.5 is het percentage van de doelgroep dat ernstig be-

zorgd is over de externe veiligheid in de buurt weergeven.  

Figuur 5.4: Percentage van de doelgroep met vier of meer goede antwoorden op de acht stel-

lingen over de jodiumtabletten uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding en wel/niet lezen 

van de informatiefolder (met 95% betrouwbaarheidsintervallen). 

 

 
Figuur 5.5: Percentage van de doelgroep dat ernstig bezorgd is over de externe veiligheid in 

de buurt (met 95% betrouwbaarheidsintervallen).  

  

Het percentage van de doelgroep dat ernstig bezorgd over wonen in de buurt van gevaarlijke 

industrie of kerncentrale is significant hoger dan wonen in de buurt van een GSM-mast of 

wonen onder zeeniveau. In de gemeente Borsele is het percentage van de doelgroep dat be-
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zorgd over het wonen in de buurt van een kerncentrale het laagst (26%) ten opzichte van 

Middelburg (33%) en Vlissingen (32%). Dit verschil is niet significant.  

 

In figuur 5.6 is het percentage van de doelgroep dat ernstig bezorgd is over wonen in de 

buurt van een kerncentrale weergegeven, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingen, het 

hebben van wel of geen kinderen, religie en wel of niet informatiefolder gelezen.  

Significant meer vrouwen (40%) dan mannen (22%) zijn ernstig bezorgd over het wonen in 

de buurt van een kerncentrale. Voor de andere onderwerpen, behalve wonen onder zeeni-

veau, is er geen significant verschil tussen vrouwen en mannen. Degene die de informatiefol-

der hebben gelezen zijn significant minder ernstig bezorgd over kernenergie (27%) dan dege-

ne die de informatiefolder niet hebben gelezen (50%). Leeftijd, opleiding, het wel of niet heb-

ben van thuiswonende kinderen en religie (bevindelijk versus niet bevindelijk gereformeerd) 

hebben geen significante invloed op de mate van bezorgdheid over wonen in de buurt van 

een kerncentrale. Ook de afstand tot de kerncentrale (2-14 kilometer) en hoelang men in het-

zelfde postcodegebied woont, heeft geen significante invloed op de mate van bezorgdheid 

over wonen in de buurt van een kerncentrale. Tenslotte heeft kennis (meer of minder dan vier 

van de acht vragen goed, zie paragraaf 5.2) geen significante invloed op de bezorgdheid 

(27% en 34%).  

 

Aan de respondenten is gevraagd wat de kans is op een aantal verschillende rampen en hoe 

ernstig de gevolgen zijn. Hierdoor is het mogelijk om de betekenis van een stralingsincident te 

vergelijken met de betekenis van andere risico’s. De respondenten konden aan de hand van 

een schaal van 1 t/m 7 de mate van waarschijnlijkheid cq gevolgen aangeven. Hierbij is score 

1 ‘helemaal niet waarschijnlijk’ cq ‘niet ernstig’ en score 7 ‘zeer waarschijnlijk’ cq ‘zeer ern-

stig’. In figuur 5.7 en 5.8 is de (gemiddeld) kans op en de gevolgen van een aantal verschil-

lende rampen weergegeven.  

 

 
Figuur 5.6: Percentage van de doelgroep dat ernstig bezorgd is over wonen in de buurt van 

een kerncentrale uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding, wel/geen thuiswonende kinde-

ren, wel/niet bevindelijk gereformeerd en wel/niet lezen informatiefolder (met 95% betrouw-

baarheidsintervallen).  
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Figuur 5.7: Gemiddelde score met betrekking op de kans op een ramp (op een schaal van 1 

t/m 7 waarbij 1 niet waarschijnlijk is en 7 zeer waarschijnlijk (met 95% betrouwbaarheidsin-

tervallen).  

 

 
Figuur 5.8: Gemiddelde score met betrekking tot de gevolgen van een ramp op een schaal 

van 1 t/m 7 waarbij 1 niet ernstig is en 7 zeer ernstig (met 95% betrouwbaarheidsinterval-

len). 

 

De doelgroep schat gemiddeld de kans op een ramp met de kerncentrale, samen met kustwa-

teroverstroming significant het laagst in. Als er een kernramp plaatsvindt zijn volgens de 

doelgroep gemiddeld de gevolgen significant groter dan voor de andere ondervraagde rampen. 

Gemeente, geslacht, leeftijd, opleiding, het wel of niet hebben van thuiswonende kinderen, 

religie (wel/niet bevindelijk gereformeerd) en de afstand tot de kerncentrale hebben geen sig-

nificante invloed op de geschatte kans op en gevolgen van een kernramp. De doelgroep die 
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minder dan 1 jaar in hetzelfde postgebied woont schat de kans op een ongeluk met de kern-

centrale significant lager in dan die 1 jaar of langer in hetzelfde postcodegebied wonen (score 

respectievelijk 1,3 en 2,2 voor volwassenen die 1-3 jaar in hetzelfde postcodegebied wonen). 

Volwassenen die minder dan 1 jaar in hetzelfde postcodegebied wonen schatten de gevolgen 

van een ongeluk met een kerncentrale niet significant anders in dan volwassenen die 1 jaar of 

langer in hetzelfde postcodegebied wonen. Degene die de informatiefolder hebben gelezen 

schatten de kans op (gemiddelde score 2,0) en gevolgen (gemiddelde score 5,8) van een 

ongeval met de kerncentrale niet significant anders dan degene die de informatiefolder niet 

hebben gelezen (respectievelijk gemiddelde score 2,5 en 5,9). Ook kennis (meer of minder 

dan vier van de acht vragen goed, zie paragraaf 5.2) heeft geen significante invloed op de 

door de respondent aangegeven kans en gevolgen. 

 

Van de doelgroep is 48% zich zelden/nooit bewust van de gevaren van kernenergie. 64% van 

de doelgroep is van mening dat de kans op een dodelijk ongeval in de komende 50 jaar door 

een incident met de kerncentrale minder dan 1% is. Tussen de gemeenten is geen significant 

verschil.  

 

5.4. Gedrag bij een incident en verwachting van de overheid 

Er is gevraagd aan de respondenten wat zij zouden doen als er een incident plaatsvindt met 

de kerncentrale. De respondenten konden aan de hand van een schaal van 1 t/m 7 aangeven 

hoe waarschijnlijk ze een bepaalde handeling zouden uitvoeren. Hierbij is score 1 ‘helemaal 

niet waarschijnlijk’ en score 7 ‘zeer waarschijnlijk’ In figuur 5.9 is de gemiddelde waarschijn-

lijkheid dat men een bepaalde handeling gaat doen weergegeven.  

 

 

 
Figuur 5.9: Gemiddelde waarschijnlijkheid van een bepaalde handeling op een schaal van 1 

t/m 7 waarbij 1 niet waarschijnlijk is en 7 zeer waarschijnlijk (met 95% betrouwbaarheidsin-

tervallen). * Voordat officieel bericht hierover is uitgegaan. ** Alleen gezinnen met kinderen.  
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Informatie verkrijgen en schuilen zijn de handelingen die (gemiddeld) de doelgroep het waar-

schijnlijkste gaat doen. Veel gezinnen met kinderen zullen waarschijnlijk hun kinderen van 

school of elders ophalen (score 5,4).  

 

Significant meer vrouwen dan mannen geven aan naar binnen te gaan of binnen te blijven om 

te schuilen (respectievelijk score 6,0 en 5,3).  

Significant minder bevindelijk gereformeerden kijken naar de TV om informatie over het inci-

dent te verkrijgen dan niet bevindelijk gereformeerden (respectievelijk score 3,8 en 6,3). Wat 

betreft het luisteren naar de radio om informatie over het incident te verkrijgen is er geen 

verschil tussen bevindelijk gereformeerden en niet bevindelijk gereformeerden (respectievelijk 

score 6,3 en 5,7). 

Het wel of geen kinderen hebben heeft geen significante invloed op het gedrag. Significant 

minder 19 t/m 34 jarigen geven aan naar de radio te luisteren om informatie over het incident 

te verkrijgen dan 35 t/m 49 jarigen (respectievelijk score 5,4 en 6,1). Wat betreft ‘Naar TV 

kijken’ geven significant minder 19 t/m 34 jarige aan van dit informatiekanaal gebruikt te 

maken dan 50 t/m 54 jarigen (respectievelijk 5,6 en 6,3). Naar kijken op internet is in de en-

quête niet expliciet gevraagd.  

Significant meer ‘midden 1’ opgeleiden (Mavo en LBO) geven aan naar de sirene te luisteren 

dan hoog opgeleiden (respectievelijk 6,7 en 6,1).  

Degene die de informatiefolder hebben gelezen geven significant minder vaak aan de kinderen 

direct van school of elders op te halen bij een incident dan degene die de folder niet hebben 

gelezen (score 5,1 en 6,1). Kennis (meer of minder vier van de acht vragen goed, zie para-

graaf 5.2) heeft geen significante invloed op het wel of niet ophalen van de kinderen.  

 

 
Figuur 5.10: Percentage van de doelgroep dat het er (helemaal) mee eens is dat de informatie 

via een bepaald medium plaatsvindt (met 95% betrouwbaarheidsintervallen).  
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In de enquête is gevraagd aan de respondenten op welke wijze de overheid informatie moet 

geven over de jodiumtabletten. In de figuur 5.10 is het percentage van de doelgroep dat (he-

lemaal) mee eens is dat de informatie via een bepaald medium verloopt weergegeven. Infor-

matie verspreiden via folders, internet/sociale media, omroep Zeeland, de krant en voorlich-

ting op scholen, bedrijven en instellingen scoren het hoogst.  

 

5.5. Beïnvloeding campagne en enquête 

92% van de doelgroep geeft aan dat de jodium campagne geen invloed heeft gehad op hun 

mening over kernenergie. Van de overige doelgroep is 2% meer gerustgesteld en 6% meer 

bezorgd. Wat betreft dit evaluatieonderzoek geeft 97% aan dat dit geen invloed heeft gehad 

op hun mening over kernenergie. Van de overige doelgroep is 2% meer gerustgesteld en 1% 

meer bezorgd. 
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6.  Conc lus ies en d iscuss ie   

In het voorjaar van 2013 zijn jodiumtabletten onder de doelgroep (huishoudens met één of 

meer bewoners van 40 jaar en jonger) huis aan huis (door TNT post in een envelop van de 

gemeente) gedistribueerd in onder andere de gemeenten Borsele, Middelburg en Vlissingen.  

Het doel van het evaluatieonderzoek is het (indien nodig) verbeteren van de maatregel jodi-

umprofylaxe in het gebied waar huis aan huis verspreiding van jodiumtabletten heeft plaats-

gevonden. Deze doelstelling is onderzocht aan de hand van een aantal vraagstellingen. Hoe 

percipiëren bewoners in de jodiumprofylaxezone in Zeeland de risico’s op een grootschalig 

incident met een kerncentrale? Welke handelingsperspectieven (met name ten aanzien de 

maatregel jodiumprofylaxe) zien zij zelf in de acute fase van een grootschalig incident? Is de 

informatievoorziening voldoende? 

Met behulp van een digitale enquête onder hoofden van gezinnen met één of meer gezinsle-

den van 40 jaar en jonger, zijn de hiervoor genoemde vraagstellingen onderzocht. De enquête 

is verspreid in de gemeenten Borsele, Middelburg en Vlissingen. Van de 4000 enquêtes zijn 

989 ingevuld en teruggestuurd wat resulteert in een respons van 25%.  

 

Kort samengevat kan gezegd worden dat de distributie van de jodiumtabletten door de doel-

groep in veruit de meeste gevallen positief is ontvangen, de informatie bij de jodiumtabletten 

duidelijk en geruststellend is en dat bijna iedereen de tabletten heeft bewaard. De bezorgd-

heid over kernenergie door de distributie van jodiumtabletten is niet of nauwelijks toegeno-

men. Wel zijn er een aantal verbeterpunten en adviezen.  

 

De eerste doelstelling van de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten is een versprei-

dingsgraad van 100% binnen de doelgroep. 62% van de doelgroep zegt dat de jodiumtablet-

ten te hebben ontvangen. In de gemeente Vlissingen is het percentage van de doelgroep dat 

aangeeft de jodiumtabletten te hebben ontvangen significant het laagst (42%) en in de ge-

meente Borsele (81%) het hoogst. De eerste doelstelling is dus, voor de drie onderzochte 

gemeenten, niet bereikt. De lage verspreidingsgraad kan door verschillende oorzaken komen:  

- Mogelijk dat een deel van de burgers de brief met de jodiumtabletten als reclame za-

gen en deze hebben weggegooid. Het feit dat de brief niet op naam is verstuurd kan 

hierbij van invloed zijn geweest.  

- De samenstelling van de populatie is veranderd door verhuizing en geboorte. Door 

verhuizing naar de jodiumprofylazezone is het mogelijk dat een deel van de doelgroep 

geen jodiumtabletten heeft ontvangen. Van de doelgroep die zegt de tabletten niet te 

hebben ontvangen is 4% minder dan 1 jaar woonachtig in het zelfde postcodegebied. 

De rest woont langer in hetzelfde postcodegebied. Verhuizing kan het verschil dus 

niet geheel verklaren. Temeer omdat afgesproken is dat gemeenten nieuwe bewoners 

(onder de 40 jaar) de jodiumtabletten zouden toesturen.  

- De distributie van de brieven of de selectie van de adressen is niet goed verlopen.  

- De doelgroep is vergeten dat ze de jodiumtabletten hebben ontvangen. Aangezien 

tussen het verspreiden van de tabletten en het afnemen van de enquête ongeveer één 

jaar zit is het niet waarschijnlijk dat dit het verschil geheel kan verklaren.  

De werkelijke verspreidingsgraad kan nog lager zijn omdat de aangeschreven burgers zonder 

jodiumtabletten mogelijk minder geneigd zijn om de enquête in te vullen.  
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Opgemerkt kan worden dat burgers tijdens een incident met de kerncentrale, als ze jodiumta-

bletten over hebben (tien tabletten per verpakking), deze aan anderen kunnen geven. Hierdoor 

wordt de beschikbaarheid van de jodiumtabletten onder de bevolking vergroot. 

Een vergelijkbaar onderzoek is in het Verenigd Koningrijk van Groot-Brittannië en Noord-

Ierland uitgevoerd (Astbury, 1999). Het betreft een onderzoek naar de verspreidingsgraad van 

jodiumtabletten in de buurt (508 woningen) van een haven voor atoomonderzeeboten. De 

jodiumtabletten zijn huis aan huis gedistribueerd en drie keer vernieuwd (houdbaarheid van de 

betreffende jodiumtabletten was 3 jaar). Twee jaar na de laatste distributie is er een enquête 

afgenomen (face to face). De verspreidingsgraad bleek 60% te bedragen.  

 

De tweede doelstelling van de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten is dat 80% van 

de doelgroep de tabletten op de juiste manier bewaart en weet in geval van een nucleaire 

ramp wat ze moeten doen (wachten op het bericht van overheid om tabletten in te nemen). 

Bijna iedereen (99,6%) die zegt de jodiumtabletten te hebben gekregen, heeft de jodiumta-

bletten daadwerkelijk ook bewaard. De meterkast en de keuken zijn de plekken waar de jodi-

umtabletten het vaakst worden bewaard (respectievelijk 36% en 24%). 4% van de doelgroep 

weet niet meer waar hij/zij de tabletten heeft bewaard.  

De kennis over de jodiumtabletten is getoetst met behulp van acht stellingen. 38% van de 

doelgroep heeft vier of meer goede antwoorden gegeven (de rest weet het niet of heeft het 

foute antwoord aangegeven). 73% van de doelgroep weet dat de jodiumtabletten alleen na 

advies van de overheid ingenomen mogen worden. De tweede doelstelling is dus op 7% na 

gehaald.  

 

Er is aan de doelgroep een toelichting gevraagd over hun mening met betrekking tot de 

campagne. 89% van de doelgroep geeft de campagne een voldoende, 2% is van mening dat 

er onvoldoende voorlichting heeft plaatsgevonden en 6% geeft aan dat de campagne onge-

wenst is omdat het geen zin heeft.  

In het kader van het onderzoek is de vraag gesteld of er onder specifieke doelgroepen andere 

uitkomsten zijn. Eén van de specifieke doelgroepen zijn bevindelijk gereformeerden. Onder 

deze groep is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld. Met uitzondering van de traditioneel 

vaccinerende ouders worden voornamelijk religieuze argumenten gebruikt om deze keuze te 

rechtvaardigen: ziekte en gezondheid worden gestuurd door God; de mens mag niet ingrijpen 

in de Goddelijke voorzienigheid (Ruijs, 2012). Een deel van de bevindelijk gereformeerden 

zouden de huis aan huis distributie van de jodiumtabletten vanwege religieuze redenen, net 

zoals inentingen, een niet gewenste interventie kunnen vinden. Uit het onderzoek komt dit 

niet naar voren. Het percentage bevindelijk gereformeerden dat de campagne een voldoende 

geeft verschilt niet significant van de niet bevindelijk gereformeerden (respectievelijke 92% 

en 88%).  

 

Bij de brief met de jodiumtabletten is een informatiefolder en bijsluiter toegevoegd. Er is aan 

de doelgroep gevraagd wat hun mening is over de informatiefolder en bijsluiter. 4% van de 

doelgroep zegt dat de informatiefolder niet duidelijk is en 5% geeft aan dat bijsluiter niet dui-

delijk is. 12% heeft de informatiefolder niet gelezen en 30% geeft aan de bijsluiter niet te 

hebben gelezen.  
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Degene die de informatiefolder hebben gelezen hebben significant meer kennis (gemeten aan 

acht stellingen, vier of meer goede antwoorden) omtrent de jodiumtabletten (42%) dan dege-

ne die de informatiefolder niet hebben gelezen (17%). 

 

Burgers zullen zich niet voorbereiden op een bepaald incident als de kans op een incident laag 

wordt ingeschat (Helsloot, 2010). Aan de respondenten is gevraagd wat de kans op een aan-

tal verschillende rampen is en hoe ernstig de gevolgen zijn. Hierdoor is het mogelijk om de 

betekenis van een stralingsincident te vergelijken met de betekenis van andere risico’s.  

Het percentage van de doelgroep dat ernstig bezorgd is over wonen in de buurt van gevaarlij-

ke industrie (35%) of kerncentrale (31%) is significant hoger dan wonen in de buurt van een 

GSM-mast (16%) of wonen onder zeeniveau (12%). Significant meer vrouwen (40%) dan 

mannen (22%) zijn ernstig bezorgd over het wonen in de buurt van een kerncentrale. Voor de 

andere onderwerpen, behalve wonen onder zeeniveau, is er geen significant verschil tussen 

vrouwen en mannen. Bij bezorgdheid over kernenergie speelt leeftijd, opleiding, religie (bevin-

delijk versus niet bevindelijk gereformeerd) en het wel of niet hebben van kinderen geen signi-

ficante rol. Degene die de informatiefolder hebben gelezen zijn significant minder ernstig be-

zorgd over kernenergie (27%) dan degene die de informatiefolder niet hebben gelezen (50%). 

De doelgroep schat (gemiddeld) de kans op een ramp met de kerncentrale, samen met kust-

wateroverstroming significant het laagst in (respectievelijk score 2,1 en 2,3 op een schaal 

van 1 t/m 7 waarbij 1 niet waarschijnlijk is en 7 zeer waarschijnlijk). Als er een kernramp 

plaatsvindt zijn volgens de doelgroep (gemiddeld) de gevolgen significant groter (score 5,7 op 

een schaal van 1 t/m 7 waarbij 1 niet ernstig is en 7 zeer ernstig) dan voor de andere onder-

vraagde rampen (gemiddelde score 4,6). 

 

Er is gevraagd wat de respondenten zouden doen als er een incident is met de kerncentrale.  

Informatie verkrijgen en schuilen zijn de handelingen die de doelgroep (gemiddeld) het waar-

schijnlijkste gaat doen (respectievelijk gemiddelde score 5,9 en 6,1). Veel gezinnen met kin-

deren zullen waarschijnlijk hun kinderen van school of elders ophalen (score 5,4). Degene die 

de informatiefolder hebben gelezen score op de handeling ‘kinderen direct ophalen van school 

of elders’ significant lager dan degene die de folder niet hebben gelezen (score 5,1 en 6,1).  

 

Significant meer vrouwen dan mannen geven aan naar binnen te gaan of binnen te blijven om 

te schuilen (respectievelijk score 6,0 en 5,3). Significant minder bevindelijk gereformeerden 

kijken naar de TV om informatie over het incident te verkrijgen dan niet bevindelijk gerefor-

meerden (respectievelijk score 3,8 en 6,3). Dit komt omdat binnen deze kring het kijken naar 

TV wordt afgeraden.  

 

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van kinderen invloed heeft op het evacuatiegedrag (Lin-

dell, 2005). In dit onderzoek is geen relatie gevonden tussen het al dan niet hebben van kin-

deren en de risicoperceptie. Hetzelfde geld voor het risicogedrag. 

 

Er is gevraagd via welke kanalen het beste de informatie verspreid kan worden. Informatie 

verspreiden via folders, internet/sociale media, omroep Zeeland, de krant en voorlichting op 

scholen, bedrijven en instellingen score het hoogst. Met uitzondering van voorlichting op 

scholen, bedrijven en instellingen komt dit overeen met kanalen die tijdens de campagne zijn 

gebruikt.   
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7.  Aanbeve l ingen  

Het percentage van de doelgroep dat zegt de jodiumtabletten te hebben ontvangen is lager 

dan de eerste doelstelling. Geadviseerd wordt aan de Veiligheidregio Zeeland en betrokken 

gemeenten om aanvullende maatregelen te treffen om de verspreidingsgraad te verhogen. 

Bijvoorbeeld door publiciteit en het openstellen van een website waar de tabletten (door de 

doelgroep die zegt de tabletten niet te hebben ontvangen) gemakkelijk aangevraagd kunnen 

worden in plaats van langs het gemeentehuis te moeten gaan.  

De tweede doelstelling (op de juiste manier bewaren van de jodiumtabletten en weten dat de 

jodiumtabletten alleen op advies van de overheid ingenomen mogen worden) is niet helemaal 

gehaald. Aanbevolen wordt om door middel van publiciteit dit nogmaals onder de aandacht 

van de burgers te brengen.  

De brief met de jodiumtabletten is in 2013 niet op naam naar de doegroep verstuurd. Moge-

lijk dat een deel van de burgers de brief met de jodiumtabletten hierdoor als reclame hebben 

gezien en de brief met de tabletten hebben weggegooid. De jodiumtabletten moeten in 2021 

vervangen worden vanwege het verlopen van de houdbaarheidsdatum. Geadviseerd wordt in 

2021 de nieuwe tabletten op naam te versturen.  

De gemiddelde verspreidingsgraad van 62% kan een overschatting zijn omdat de aangeschre-

ven doelgroep zonder tabletten mogelijk minder geneigd zijn de enquête in te vullen. Een face 

to face of een telefonisch afgenomen enquête geeft een beter beeld over de werkelijke ver-

spreidingsgraad. Dit omdat gevraagd kan worden waarom iemand niet mee wil doen. Bij een 

digitale of papieren enquête kan hetzelfde bereikt worden door gebruik te maken van een 

zogenaamde non-responskaart.  

 

Significant meer vrouwen dan mannen schuilen bij een incident met de kerncentrale. Bij een 

incident met een kerncentrale is schuilen belangrijke maatregel om de blootstelling aan radio-

actieve stoffen te verminderen. In de informatie over de jodiumtabletten (VRZ website en 

informatiefolder) kan dit nog meer benadrukt worden.  

Indien een ramp met een kerncentrale plaatsvindt zullen veel ouders hun kinderen van school 

of elders ophalen. Hierdoor kunnen ouders en de opgehaalde kinderen aan hoge dosis radioac-

tieve stoffen worden blootgesteld als ze door de radioactieve wolk rijden. Aan de Veiligheids-

regio Zeeland wordt geadviseerd om ouders (nogmaals) goed voor te lichten dat de kinderen 

op school in goede handen zijn omdat ze daar kunnen schuilen en jodiumtabletten kunnen 

krijgen.  

Het percentage bevindelijk gereformeerden dat de TV gebruikt als informatiekanaal bij een 

incident is significant lager dan bij niet bevindelijk gereformeerden. Aanbevolen wordt, dat als 

een incident plaatsvindt in een gebied waar relatief veel bevindelijk gereformeerden wonen, 

hiermee rekening te houden door de informatie ook via de radio te verspreiden.  

 

In dit onderzoek zijn drie gemeenten in de jodiumprofylaxezone van de kerncentrale Borssele 

onderzocht. Aanbevolen wordt om ook de gemeenten in de jodiumprofylaxezone van de kern-

centrale Doel (Hulst, Reimerswaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht)7 te onderzoeken. De 

argumenten voor een vervolgonderzoek zijn:  

- Er zijn voornemens om de voorbereidingszones voor kernongevallen te harmoniseren  

                                            
7 Exclusief Roosendaal, deze gemeente ligt slechts voor een klein deel in de jodiumprofylaxezone.  
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met de buurlanden (zie brief minister Kamp, datum 2 juli 2014). Mogelijk dat 15 vei-

ligheidsregio’s plannen moeten maken voor de verspreiding van de jodiumtabletten. 

Het uitgevoerde evaluatieonderzoek is van belang voor de keuze van een landelijk dis-

tributiemodel. Het huidige onderzoek in de gemeente Borsele, Middelburg en Vlissin-

gen is te beperkt omdat:  

a. In de gemeenten Borsele, Middelburg en Vlissingen verliep de vrijwillige dis-

tributie van de jodiumtabletten voor 2013 relatief goed (meer dan 25%). Deze 

gemeenten zijn niet representatief voor de andere gemeenten. Met name in de 

gemeenten Reimerswaal en Bergen op Zoom was de vrijwillige predistributie 

voor 2013 erg laag (enkele procenten). 

b. De gemeente Borsele, Middelburg en Vlissingen zijn niet representatief voor 

heel Nederland. Zo wonen in Zeeland relatief weinig niet westerse allochtonen 

dit in tegenstelling tot Brabant en veel andere provincies in Nederland. In het 

huidige onderzoek zijn geen (niet westerse) allochtonen in het onderzoek 

meergenomen. Onbekend is hoe allochtonen tegen deze niet vrijwillige dis-

tributie aan kijken. Dit aspect kan in een vervolgonderzoek mee worden ge-

nomen (optioneel).  

c. De kerncentrale Doel is verschillende keren negatief in het nieuws geweest. 

De burgers in de gemeenten rond de kerncentrale Doel kunnen hierdoor anders 

tegen de distributie van de jodiumtabletten aankijken.  

- De verspreidingsgraad van de jodiumtabletten in de onderzochte gemeenten is lager 

dan de doelstelling. De reden voor het niet halen van de doelstelling is niet bekend. 

Aanvullende enquêtevragen in het vervolgonderzoek kan hierover meer duidelijkheid 

geven.  

- Op een aantal punten is verdieping gewenst. Bijvoorbeeld bij de vraag over waar bur-

gers informatie gaan zoeken tijdens een incident zijn moderne informatiekanalen (twit-

ter etc.) niet meegenomen in het onderzoek. In het vervolgonderzoek kunnen deze 

verdiepingvragen meegenomen worden.  

- De respons op de digitale enquête is 25%. Digitale enquêtes hebben een lager respons 

dan papieren enquêtes. Door ook de enquête op papier te versturen kan de respons 

worden verhoogd en daarmee de representativiteit.  
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Bi j lage 1:  Enquête  

 
 

 

 

 

Evaluatieonderzoek jodiumtabletten 
 

Vragen over huis-aan-huis verspreiding van de jodiumtabletten  
 

 

1 Heeft u de jodiumtabletten 

ontvangen/opgehaald? 
 Ja 

  Nee   ga naar vraag 13 

   

 

2 Heeft u de jodiumtabletten in huis?   Ja (ook al weet u niet meer 

waar)   ga naar vraag 3 

  Nee   ga naar vraag 4 

 

3 Waar heeft u de jodiumtabletten 
bewaard?  

 Badkamer    ga naar vraag 6 

  Slaapkamer   ga naar vraag 6 

  Keuken   ga naar vraag 6 

  Berging    ga naar vraag 6 

   Meterkast    ga naar vraag 6 

   Weet ik niet meer    ga naar vraag 6 

  Elders, namelijk  …………………… 

         ga naar vraag 6 
 

4 Wat heeft u met de tabletten gedaan?   Weggegooid of weggespoeld   ga naar vraag 

5 

  weggegeven    ga naar vraag 5 

  ingeleverd   ga naar vraag 5 

  Verloren   ga naar vraag 6 

  Ingenomen   ga naar vraag 6 

  Anders, namelijk  ………………………… 

    ga naar vraag 6 

   

5 Waarom heeft u de tabletten 
weggegooid, weggegeven of 

ingeleverd? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk  

 Het heeft geen zin, als er iets gebeurt, is 

er niets meer te redden 

  We hebben vertrouwen in dat niets zal 

gebeuren 

  Om religieuze redenen  

  Alle gezinsleden zijn boven de 40 jaar 

 
 

 

 Anders, namelijk  ………………………… 

6 Vond u de bijsluiter duidelijk? Indien 
niet tegenstrijdig meerdere antwoorden 

mogelijk 

 Ja   

  Nee,  te klein geschreven 

  Nee, te weinig informatie  

  Nee, te veel informatie  

   Nee, te ingewikkeld opgesteld  

   Nee, onduidelijke instructies  

  Bijsluiter niet gelezen 

  Geen bijsluiter bij de tabletten ontvangen  
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7 Heeft u de informatiefolder (titel: 

Voorzorgsmaatregelen bij een zwaar 
kernongeval) ontvangen?  [+ link naar folder] 

 

 

Ja 

Nee   ga naar vraag 9 

    

8 Vond u de informatiefolder duidelijk? 

Indien niet tegenstrijdig, meerdere 
antwoorden mogelijk 

 Ja   

  Nee,  te klein geschreven 

  Nee, te weinig informatie  

  Nee, te veel informatie  

   Nee, te ingewikkeld opgesteld  

   Nee, onduidelijke instructies  

  Informatiefolder niet gelezen  

  Anders, namelijk  ………………………… 

 

 

9 Wat vond u, algemeen genomen, van de campagne om jodium tabletten huis 

aan huis op te sturen? Welk cijfer geeft u? U kunt dit aangeven met een cijfer waarbij 0 

staat voor ‘zeer slecht’ en 10 voor ‘heel goed’. U kunt natuurlijk ook een cijfer daartussen kiezen 

      

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

   Heel  
  slecht 

 
   Heel 

                  Goed 
 

 

10 Zou u kunnen toelichten waarom u 

de campagne goed of slecht vindt?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

 Goede service, de jodiumtabletten hoeven 

niet meer (zoals vroeger) opgehaald te 

worden bij de gemeente  

 Voldoende voorlichting 

 Goede (voorzorgs)maatregel 

 Onvoldoende voorlichting  

 Ongewenst, het heeft toch geen zin 

 Anders, namelijk: ……………… 

 

11 Is de huis-aan-huis verspreiding 

van de jodiumtabletten van 

invloed geweest op uw mening 

over kernenergie?  

 Ja  

  Nee   ga naar vraag 13 

  Geen mening/weet niet   ga naar vraag 13 

 
12 In welke zin is de huis-aan-huis 

verspreiding van de 

jodiumtabletten van invloed 

geweest op uw mening over 

kernenergie?  

 Meer gerustgesteld  

 Meer bezorgd geworden 

 Anders namelijk: ……………….. 
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 f. Wonen op veront-

reinigde grond 
            

 g. Wonen langs een 

aardgastransport-

leiding 
            

 h. Wonen in een 

buurt van een 

risicovol bedrijf 

(b.v. gasopslag) 

            

 i. Wonen in de buurt 

van een gsm-mast 
            

 j. Wonen in een 

polder onder zee- 

of rivierniveau 
            

 

 

 

15 

 

 

In hoeverre acht u de kans aanwezig dat u in het komende jaar het volgende 

meemaakt?  

Maak een keuze tussen ‘niet waarschijnlijk’ tot ‘zeer waarschijnlijk’. Kruis op iedere regel één hokje 

aan. 
      
      Niet 

Waarschijnlijk  
Zeer  

waarschijnlijk   
 a. Een zware storm,         
 b. Een ongeluk met 

een kercentrale 

waarbij radio-

activiteit vrijkomt 

       

 c. Een epidemie 

(infectieziekte)  
       

 d. Een kustover-

stroming  
       

 e. Een verkeers-

ongeluk 
       

 f. Een ramp bij een 

chemisch bedrijf 

waarbij giftige 

stoffen vrijkomen 

       

 g. Een brand in eigen 

huis 
       

 h. Een ramp bij een 

bedrijf waarbij een 

explosie zich voor-

doet 

       

  
 

 

 

16 Als u de volgende situatie meemaakt, in welke mate verwacht u dat de gevolgen 

voor u ernstig zijn?  

Maak een keuze tussen ‘niet ernstig’ tot ‘zeer ernst ernstig’. Kruis op iedere regel één hokje aan. 
     
      Niet 

ernstig  
Zeer  

ernstig     
 a. Een zware storm,         
 b. Een ongeluk met 

een kercentrale 

waarbij radio-

activiteit vrijkomt 

       

 c. Een epidemie 

(infectieziekten) 
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 d. Een kustover-

stroming  
       

 e. Een verkeers-

ongeluk 
       

 f. Een ramp bij een 

chemisch bedrijf 

waarbij giftige 

stoffen vrijkomen 

       

 g. Een brand in eigen 

huis 
       

 h. Een ramp bij een 

bedrijf (b.v. gas-

opslag) waarbij 

een explosie zich 

voordoet 

 

       

 

17 

 

Hoe vaak bent u zich ervan bewust dat er 

een  kerncentrale in uw directe omgeving 

staat?   

 

  Dagelijks  

  Soms    

  Zelden     

  Nooit 

   

18 Geen enkele burger in Nederland is tot 

nu toe omgekomen bij een ongeval met 

een kerncentrale. Wat is volgens u de 

kans dat er in de komende 50 jaar een 

incident met een kerncentrale 

plaatsvindt waarbij een burger om het 

leven komt?  

 Minder dan 1%  

 1%                   

 10%                 

 25%                 

 50% of meer     

 

 

 

Gedrag 
 

19 Als u zou horen over een incident met de kerncentrale in uw gebied, wat zou u 

dan doen?  
Maak een keuze tussen ‘niet waarschijnlijk’ tot ‘zeer waarschijnlijk’. Kruis op iedere regel één 

hokje aan.  
   
      Niet  

waarschijnlijk  
Zeer  

waarschijnlijk 
 a. Naar de radio 

luisteren  
       

 b. TV kijken         
 c. Luisteren of de 

sirene gaat 
       

 d. Zo ver mogelijk 

wegrijden  
       

 e. Naar een 

opvangplek gaan  
       

 f. U blijft of gaat 

naar binnen  
       

 g. Jodiumtabletten 

innemen voordat 

een officieel 

bericht hierover is 

uitgegaan.  
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 h. Als u kinderen 

heeft en deze zich 

op school of 

elders bevinden 

dan haalt u hen 

onmiddellijk op 

       

 i. Ramen en deuren 

sluiten  
       

 j. Anders (indien 

van toepassing) 
       

 

 

20     U heeft ‘anders’ ingevuld. Kunt u aangeven wat u daarmee bedoelt?  
 
 

 
 
 

 

 
  

   

Verwachting overheid  
 

21 Op welke wijze moet de overheid, volgens u, informatie over jodiumtabletten  

geven? Kruis op iedere regel één hokje aan.  

              
      Helemaal  

oneens    Oneens        Neutraal        Eens     helemaal eens   
 a. Een folder      
 b. Voorlichting op 

scholen, bedrijven 

en instellingen  

     

 c. Antwoord 

opvragen van 

individuele 

burgers (via bijv. 

gemeentewinkel) 

     

 d. Een provinciaal 

platform waar 

burgers in 

kunnen 

participeren 

       

 e. Omroep Zeeland         
 f. De krant         
 g. Internet en 

sociale media 
       

 h. Buurtvereniginge

n  
       

 i. Anders         
 

 
 

  

22 U heeft ‘anders’ ingevuld. Kunt u aangeven wat u daarmee bedoelt?  
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Algemeen  

 

23 Wat is uw geslacht? 
 

  Man 

  Vrouw 

   

24 Wat is uw geboortejaar? 
 19   

 

25 Wat zijn de vier 

cijfers van uw 

postcode? 

        

   

26  Hoe lang woont u al in dit 

postcodegebied:  
 Minder dan 1 jaar  

 1 – 3 jaar  

   3 – 10 jaar  

 10 - 20  jaar  

 Langer dan 20 jaar 
 

27 Uit hoeveel personen bestaat 

het huishouden waartoe u 
behoort, uzelf meegerekend?  
 

 

  persoon/personen   

   

28 Met welke personen woont u 
momenteel samen?  
U mag hier meer antwoorden 
aankruisen. 
 

 

 Met een partner / echtgenoot of echtgenote 

  Met kind(eren) jonger dan 18 jaar 

  Met kind(eren) van 18 jaar of ouder 

  Met een andere volwassene / andere volwassenen 

  Ik woon alleen 

    

29 Wat is uw hoogst voltooide 
opleiding?  
Een opleiding afgerond met 
diploma of voldoende 

getuigschrift. 

 Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) 

  Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 

  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals 
Ambachtsschool, Huishoudschool, LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, 
(M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

  Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend 
onderwijs (zoals vakopleidingen bakker of kapper, MBO-lang, 

MTS, UTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

  Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, 
MMS) 

  Hoger beroepsonderwijs (zoals kweekschool, HBO, HTS, 

HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

  Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) 

     Anders, namelijk:  
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30

0 

Tot welk geloof 

rekent u zichzelf? 

 Protestants Christelijk 
 Rooms Katholiek  ga naar vraag 32 
 Islam  ga naar vraag 32 
 Jodendom  ga naar vraag 32 
 Boeddhisme  ga naar vraag 32 
 Hindoeïsme  ga naar vraag 32  
 ander geloof, nl:………………  ga naar vraag 32 

   geen geloof  ga naar vraag 32 

    

31

1 

Tot welk specifiek 

protestants 

christelijk geloof 

rekent u zichzelf 

dan? 

 Hervormde kerk (PKN) 
 Gereformeerde Bond binnen de Hervormde kerk (PKN) 
 Gereformeerde Kerk (PKN) 
 Lutherse Kerk (PKN) 
 Hersteld Hervormde Kerk 
 Gereformeerde gemeenten in Nederland en Noord Amerika 
 Gereformeerde gemeenten in Nederland 
 Het Gekrookte Riet 
 Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt 
 Anders, namelijk: ……………… 

 
 

 

Tot Slot 
  

 

32 Is deze enquête van invloed 

geweest op uw mening over 

kernenergie?  

 Ja  

  Nee   ga naar vraag 34 

  Geen mening/weet niet ga naar vraag 34 

 
33 In welke zin is deze enquête 

van invloed geweest op uw 

mening over kernenergie?  
 

 Meer gerustgesteld  

 Meer bezorgd geworden 

 Anders namelijk: ……………….. 

 

34 Hoe vond u het om deze 

enquête in te vullen?  
 Zeer gemakkelijk 

 Makkelijk 

 Gemiddeld 

 Moeilijk 

 Zeer moeilijk 

 

Indien u opmerkingen heeft over deze enquête vernemen wij dit graag. Wilt u uw 

opmerkingen in het onderstaande vak plaatsen? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! 
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Bi j lage 2:  Stat ist ische ana lyse   

Weegfactoren  

De verzamelde gegevens moeten een representatief beeld geven van de populatie. De respons 

kan selectief zijn, omdat bepaalde groepen uit de populatie meer of minder geneigd zijn om 

deel te nemen aan het onderzoek. Om te corrigeren voor deze vertekening door selectieve 

respons is er gewogen voor leeftijd, geslacht en kern. Als bijvoorbeeld het responspercentage 

onder mannen lager is dan bij vrouwen, wordt er voor het vergroten van de representativiteit 

aan de mannen een zwaardere weegfactor toegekend. Hoewel weging leidt tot vermindering 

van vertekening door non-respons, kan de betrouwbaarheid van de uitkomsten afnemen ten 

gevolge van het wegen. Bij weging worden kleine groepen namelijk relatief belangrijk (preci-

sieverlies) en grotere groepen relatief minder belangrijk (precisiewinst). De mate waarin de 

variantie verandert ten gevolge van het wegen, wordt het designeffect genoemd. Hiermee 

moet rekening worden gehouden bij het berekenen van betrouwbaarheidsintervallen en het 

toetsen van verschillen (van de Brink, 2009). 

Het toetsen van verschillen tussen het onderzoeksgebieden is gebeurd door de gewogen cij-

fers met elkaar te vergelijken. Daarbij is gebruik gemaakt van een significantieniveau (α) van 

0,05. Voor het toetsen van verschillen en het berekenen van betrouwbaarheidsintervallen 

rondom de gewogen cijfers moet rekening worden gehouden met een grotere onbetrouw-

baarheid als gevolg van het wegen. In dit onderzoek is daarom gebruik gemaakt van de SPSS 

module Complex Samples (versie 19). De module Complex Samples houdt wel rekening met 

het zogenaamde designeffect. 
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Bi j lage 3:  Aanbied ingsbr ie f  
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Bi j lage 4:  Resul taten enquête  

Tabellen met de resultaten van de enquête uitgesplitst naar gemeente. De resultaten hebben 

betrekking op de respondenten die zeggen de jodiumtabletten te hebben ontvangen, behalve 

de eerste vraag van tabel B1.  

  Gemeente 

  Borsele  Middelburg  Vlissingen  Totaal  

 Tabel A1. Algemene kenmerken* % % % % 

          

Geslacht          
Man 49 47 58 50 

Vrouw 51 53 42 50 

          

Leeftijd         

19 t/m 34 jaar 32 34 23 31 

35 t/m 49 jaar 33 35 30 33 

50 t/m 64 jaar 35 31 47 36 

          

Gezinssituatie         

Alleenstaand 7 13 8 10 

Gezin met thuiswonde kinderen 60 53 63 57 

Gezin zonder thuiswonende kinderen 12 15 7 12 

Eén ouder gezin 14 15 19 15 

Woont met andere volwassenen 7 4 5 5 

          

Aantal jaren woonachtig in postcodegebied         

Minder dan 1 jaar 1 1 1 1 

1-3 jaar 9 12 12 11 

3-10 jaar 25 32 19 27 

10-20 jaar 23 19 23 21 

Langer dan 20 jaar 41 35 46 39 

          

Opleidingsniveau         

Laag: geen opleiding, LO 1 0 3 1 

Midden 1: MAVO, LBO 16 16 15 16 

Midden 2: HAVO, VWO, MBO 41 41 52 44 

Hoog: HBO, WO 42 42 29 39 

          

Geloof         

Bevindelijk gereformeerd  19 19 4 16 

       Gemeente 

  Borsele  Middelburg Vlissingen  Totaal 

Tabel A2. Algemene kenmerken  Gem.  Gem.  Gem.  Gem.  

          

Gezinssituatie          
Gemiddeld aantal gezinsleden  3,6 3,2 3,8 3,4 
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      Gemeente 

  Borsele  Middelburg Vlissingen  Totaal 

Tabel B. Jodiumcampagne  % % % % 

          

Jodiumtabletten          
Ontvangen of opgehaald  81 70 41 62 

Jodiumtabletten bewaard ook al weet u niet waar (indien 
ontvangen)  

99 100 100 100 

          

Waar de jodiumtabletten bewaard (indien ontvangen)         

- Badkamer 7 3 4 4 

- Slaapkamer 11 5 14 9 

- Keuken 25 23 26 24 

- Berging 4 6 7 6 

- Meterkast 36 39 28 36 

- Woonkamer 4 7 9 7 

- Elders          

            - EHBO doos 5 8 2 6 

            - Niet gespecificeerd 5 6 6 6 

- Weet ik niet meer 5 3 4 4 

          

Informatiemateriaal (indien gelezen)         

Bijsluiter onduidelijk  3 3 8 5 

Informatiefolder onduidelijk  3 4 4 4 

          

Jodiumcampagne (indien jodiumtabletten ontvangen)         

Voldoende cijfer voor jodiumcampagne 87 89 90 89 

          

Toelichting mening jodiumcampagne (meerdere ant-
woorden mogelijk) 

        

- Het huis-aan-huis verspreiden van de jodiumtabletten is 
  een goede service 

61 54 47 54 

- Voldoende voorlichting  33 35 28 33 

- Goede (voorzorgs)maatregel 43 57 43 50 

- Onvoldoende voorlichting  3 3 1 2 

- Ongewenst het heeft toch geen zin.  6 4 7 6 

          

Verandering bezorgdheid door jodiumcampagne         

- Geen verandering 93 91 94 92 

- Meer gerustgesteld 2 2 2 2 

- Meer bezorgd 5 8 4 6 
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  Gemeente 

  Borsele  Middelburg Vlissingen  Totaal 

Tabel C: Kennis  % % % % 

          

Het is wetenschappelijk bewezen dat 40-plussers bescher-
ming ondervinden van de jodiumtabletten bij een stralingsin-
cident (antwoord 'ja' ). 18 18 19 19 
Jodiumtabletten mogen alleen worden ingenomen op uit-
drukkelijk advies van de overheid (antwoord 'ja' ). 

79 73 68 73 

Jodiumtabletten beschermen tegen alle soorten van radioac-
tieve straling (antwoord 'ja' ). 

7 10 16 10 

Jodiumtabletten voorkomen alleen een bepaalde vorm van 
kanker (antwoord 'ja' ). 

41 35 33 36 

Jodiumtabletten blijven na inname een jaar bescherming 
bieden (antwoord 'ja' ). 

12 15 24 16 

Kinderen zijn gevoeliger voor gezondheidsschade door ra-
dioactieve straling dan volwassenen/ouderen (antwoord 'ja' ). 

78 67 73 72 

Personen die een schildklierziekte hebben of hebben gehad 
moeten advies inwinnen bij hun huisarts of hij/zij een jodium-
tablet mag innemen (antwoord 'ja' ). 

62 52 61 57 

Jodiumtabletten worden geadviseerd aan zwangere vrouwen 
(antwoord 'ja' ). 

17 19 19 18 

          

Voldoende kennis over jodiumtabletten (vier of minder fou-
ten)  

45 33 38 38 

          

     

     
  Gemeente 

  Borsele  Middelburg Vlissingen  Totaal 

Tabel D1. Riscoperceptie % % % % 

          

Veiligheid (ernstig bezorgd over veiligheid)         
Wonen in een drukke straat 25 18 15 19 

Wonen in de buurt van een kerncentrale 26 33 32 31 

Wonen in de buurt van (petro) chemische industrie 34 33 39 35 

Wonen langs een route voor gevaarlijke stoffen 30 25 38 30 

Wonen bij een hoogspanningsmast 24 22 17 21 

Wonen op verontreinigde grond 33 36 55 40 

Wonen langs een aardgastransportleiding 14 18 18 17 

Wonen in de buurt van een risicovol bedrijf 29 33 36 32 

Wonen in de buurt van een gsm-mast 16 18 15 16 

Wonen in een polder onder zee- of rivierniveau 9 12 16 12 
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  Gemeente 

  Borsele  Middelburg Vlissingen  Totaal 

Tabel D2: Risicoperceptie Gem.  Gem.  Gem.  Gem.  

          
Verwachte kans dat in het komende jaar het volgende 
plaatsvindt (1= niet waarschijnlijk, 7= zeer waarschijn-
lijk)         
- zware storm 5,1 5,1 4,6 5,0 

- ongeluk kerncentrale waarbij radioactiviteit vrijkomt 2,0 2,1 2,0 2,1 

- epidemie (infectieziekten) 3,3 3,3 3,2 3,3 

- kustwateroverstroming 2,3 2,3 2,2 2,3 

- verkeersongeluk 3,9 3,8 3,7 3,8 

- ramp bij een chemisch bedrijf waarbij giftige stoffen vrij- 
  komen 

3,0 2,8 3,1 2,9 

- brand in eigen huis 2,9 2,8 2,6 2,8 

- een ramp bij een bedrijf waarbij een explosie zich 
voordoet 

3,1 2,8 2,9 2,9 

          

          

Verwachte gevolgen als het volgende plaatsvindt 
(1= niet ernstig, 7=zeer ernstig): 

        

- zware storm 3,1 3,1 3,4 3,2 

- ongeluk kerncentrale waarbij radioactiviteit vrijkomt 6,0 5,5 5,7 5,7 

- epidemie (infectieziekten) 4,3 4,3 4,7 4,4 

- kustwateroverstroming 4,8 4,7 5,1 4,8 

- verkeersongeluk 4,9 4,7 4,8 4,8 

- ramp bij een chemisch bedrijf waarbij giftige stoffen  
  vrijkomen 

5,1 4,7 5,0 4,9 

- brand in eigen huis 5,5 5,2 5,1 5,3 

- een ramp bij een bedrijf waarbij een explosie zich  
  voordoet 

4,7 4,4 4,9 4,6 

          

Zelden/nooit bewust van gevaarlijk transport Wes-
terschelde 

45,5 47,5 50,5 47,7 

Acht kans van 1% of minder op dodelijk ongeval 
door gevaarlijk transport Westerschelde in de ko-
mende 50 jaar 

66,0 61,7 66,7 64,1 
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  Gemeente 

  Borsele  Middelburg Vlissingen  Totaal 

Tabel E. Gedrag bij een incident Gem.  Gem.  Gem.  Gem.  

          

Wat men waarschijnlijk gaat doen als er een incident is 
met de kerncentrale (1= niet waarschijnlijk, 7= zeer 
waarschijnlijk):       

  

Naar radio luisteren 6,1 5,7 5,9 5,8 

Naar TV kijken 5,8 5,9 6,5 6,0 

Luisteren of de sirene gaat 6,4 6,3 6,2 6,3 

Zo ver mogelijk wegrijden 4,0 3,8 4,1 4,0 

Naar een opvangplek gaan 3,6 3,3 3,7 3,5 

Blijft of gaat naar binnen 5,9 5,6 5,4 5,6 

Jodiumtabletten innemen voordat een officieel bericht hier-
over is uitgegaan 2,4 2,7 2,5 

2,5 

Kinderen direct van school of elders ophalen 5,3 5,2 5,1 5,2 

Ramen en deuren sluiten 6,5 6,4 6,5 6,5 

Anders 1,9 2,5 2,1 2,2 

          

 

    

  Gemeente 

  Borsele  Middelburg Vlissingen  Totaal 

Tabel F. Verwachting overheid % % % % 

          

Op welke wijze moet de overheid volgens de responden-
ten informatie over de jodiumtabletten geven ((helemaal) 
eens) 

      

  
Folder 87 90 82 87 

Voorlichting op scholen, bedrijven en instellingen 70 75 72 73 

Antwoord opvragen van individuele burgers (via bijv. 
gemeentewinkel) 

45 41 50 44 

Een provinciaal platform waar burgers in kunnen parti-
ciperen 

28 25 23 25 

Omroep Zeeland 80 73 77 76 

De Krant 77 70 63 70 

Internet en sociale media 88 88 89 88 

Buurtverenigingen 23 33 30 30 

Anders (indien van toepassing) 32 65 15 39 

          

     

  Gemeente 

  Borsele  Middelburg Vlissingen  Totaal 

Tabel G. Mening enquête % % % % 

Deze enquête is van invloed geweest op uw mening over 
kernenergie 

      
  

- Geen verandering 97 98 95 97 
- Meer gerustgesteld 2 2 2 2 
- Meer bezorgd 1 0 3 1 
Moeilijk tot zeer moeilijke enquête 2 4 5 4 

 


