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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9419
Herziening van de bijsluiter voor jodiumtabletten te gebruiken in geval van
een nucleaire of radiologische noodsituatie.

In this scientific advisory report, the Superior Health Council of Belgium provides an expert
opinion on a draft package leaflet for iodine tablets to be used in case of a nuclear or
radiological emergency.
Versie gevalideerd door het College van
juli 20171

Zoals voor alle adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over wettelijke documenten
in voorbereiding door de overheid, geldt ook voor dit advies een embargo tot de officiële
publicatie van het document in kwestie. De aanbevelingen in dit verslag zijn dan ook niet meer
alle noodzakelijk en actueel, aangezien naar aanleiding van de adviezen van de Raad en
andere adviesorganen doorgaans wijzigingen in de definitieve officiële documenten worden
aangebracht.
De officiële campagne voor jodiumtabletten werd in maart 2018 in België officieel door de
overheid gelanceerd; bijgevolg wordt het HGR-advies gepubliceerd. Uit de gegevens
waarover wij beschikken, lijkt dat de bijsluiter voor jodiumtabletten inderdaad in lijn met de
aanbevelingen uit advies 9419 is aangepast. Positieve wijzigingen werden ook gemaakt i.v.m.
de doelgroepen en de pre-distributie van jodiumtabletten buiten de denkbeeldige
"veiligheidsbarrière" van 20 km. Ook het aanleggen van "strategische voorraden om zo nodig
in een reële noodsituatie jodiumtabletten naar de interventiezone te kunnen brengen" is een
goede zaak.
"De Raad herinnert er echter aan dat stabiele jodiumtabletten weliswaar in de eerste plaats
ter beschikking moeten worden gesteld van de bevolkingsgroepen met het grootste risico
(kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven) tot
100 km en meer van de nucleaire installaties, maar dat dit niet betekent dat het (al dan niet
vooraf) ter beschikking stellen van tabletten geen nut heeft voor volwassenen buiten de
huidige planningszones van 10 of 20 km. Het risico op door straling veroorzaakte
schildklierkanker is uiteraard veel kleiner voor volwassenen, maar de interventieniveaus voor
volwassenen kunnen tot ver buiten deze 10 of 20 km-zones worden overschreden, zeker bij
een ongeval zoals dat in Fukushima."
Voor meer informatie over de mogelijke gevolgen van een kernongeval en de algemene
voorbereiding voor het managen ervan, zie het HGR-advies nr. 9235 van februari 2016:
"Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushimatijdperk:
Rampenplanning".
1

De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Correcties die de betekenis veranderen, worden daarentegen systematisch in een erratum vermeld. In dat geval wordt een
nieuwe versie van het advies uitgebracht.
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In dat wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid maakt de HGR een
analyse van het kernongeval in Fukushima en trekt lessen uit andere nucleaire en nietnucleaire crisissen voor de rampenplanning en voor noodmaatregelen in België.
Dat rapport heeft tot doel specifieke aanbevelingen ter beschikking te stellen van de
overheden belast met gezondheid en crisismanagement, van beroepsbeoefenaren en van de
algemene bevolking over een tijdige herziening van het nationaal nucleair en radiologisch
noodplan voor het Belgisch grondgebied (KB van 17/10/2003).

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

−2−

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING
Op 8 maart 2017 heeft dr. Paul Pardon van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) de HGR om advies verzocht
betreffende een ontwerp van bijsluiter dat is opgesteld in overleg met het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voor dozen jodiumtabletten (65 mg KI
per tablet) te gebruiken in geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie. Met name
wordt het advies van de HGR gevraagd over de coherentie ten opzichte van de vroegere
adviezen van de HGR op dit gebied en over de praktische uitvoering daarvan.
De aanvrager wenste binnen de 2 weken te beschikken over een voorlopig dringend advies
(al dan niet nood aan ingrijpende wijzigingen), en binnen de 2 maanden een uitvoerig advies
te ontvangen. In zijn voorlopig advies was de HGR van oordeel dat verscheidene punten in
de bijsluiter problematisch waren en dat een grondigere discussie nodig was om deze punten
te verduidelijken, waardoor bepaalde passages eventueel moesten worden herschreven. Dit
document is het gevraagde uitvoerige advies.
.
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2. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
In dit advies heeft de Raad ernaar gestreefd om de continuïteit en de coherentie te handhaven
met de bijsluiters die zich in de reeds verdeelde dozen bevinden en in ons land nog steeds in
omloop zijn. Waar nodig heeft hij elementen opgenomen die na het ongeval in Fukushima aan
het licht zijn gekomen en die in zijn recente adviezen zijn toegelicht (nr. 9275 en 9235).
De Raad is er zich van bewust dat er nog werkzaamheden en onderzoek lopende zijn, onder
meer door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), met het oog op een nieuwe beoordeling
en eventuele herziening van bepaalde aanbevelingen. Wanneer deze documenten
beschikbaar zijn, zal de Raad nagaan of het nodig is om zijn aanbevelingen aan te passen of
aan te vullen.
De Raad heeft het ontwerp van bijsluiter uitvoerig bestudeerd en besproken en geeft een
voorstel voor een gewijzigde bijsluiter in de bijlage.
Er zijn een aantal inhoudelijke kwesties waar de aandacht op moet worden gevestigd:
-

-

-

-

De voorgestelde bijsluiter is een document dat zich tussen een zeer omvattende
Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en een bijsluiter voor het
publiek bevindt. Het is veel te lang en te moeilijk om in nood- en stresssituaties te
worden gelezen. De Raad adviseert daarom om bij het begin van de bijsluiter een
kader toe te voegen met daarin een samenvatting in goed leesbare, grote letters, van
wat men in een noodsituatie moet weten over de (eerste) jodiuminname, zonder de
hele bijsluiter te moeten lezen of opnieuw te moeten lezen.
De Raad herinnert eraan dat stabiele jodiumtabletten weliswaar in de eerste plaats ter
beschikking moeten worden gesteld van de bevolkingsgroepen met het grootste risico
(kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding
geven) tot 100 km en meer van de nucleaire installaties, maar dit betekent echter niet
dat het (al dan niet vooraf) ter beschikking stellen van tabletten geen nut heeft voor
volwassenen buiten de huidige planningszones van 10 of 20 km. Het risico op door
straling veroorzaakte schildklierkanker is uiteraard veel kleiner voor volwassenen,
maar de interventieniveaus voor volwassenen kunnen tot ver buiten deze 10 of 20 kmzones worden overschreden, zeker bij een ongeval zoals dat in Fukushima.
Voorts benadrukt en herinnert de Raad eraan dat het onjuist zou zijn te zeggen dat het
innemen van stabiel jodium “niet aanbevolen" zou zijn voor volwassenen boven de
40 jaar, en dat niet-radioactieve jodiumtabletten daarom niet ter beschikking zouden
moeten worden gesteld van dit deel van de bevolking. Wat wel klopt is dat de Raad in
2015 had aanbevolen om niet systematisch over te gaan tot het verzadigen van de
schildklier bij patiënten boven de 40 jaar, rekening houdend met 1) het kleinere risico
op door straling veroorzaakte kanker en 2) het grotere risico op
schildklieraandoeningen met mogelijke ongewenste effecten bij het innemen van
stabiel jodium. Om het risico op ongewenste effecten te verlagen, legde de Raad
daarom toen de nadruk op en herinnert hij nu nogmaals aan het belang van een goede
informatieverstrekking aan en medewerking van het medisch en farmaceutisch korps.
Een gedetailleerde bespreking van de toediening van stabiel jodium aan volwassenen
boven de 40 jaar is te vinden in het advies van de Raad over de bescherming van de
schildklier bij een nucleair ongeval (advies 9275, 2015).
Het ongeval in Fukushima heeft duidelijk gemaakt dat zelfs in onze
hoogtechnologische kerncentrales een ernstig ongeval, met een radioactieve uitstoot
die gedurende meerdere dagen of zelfs weken aanhoudt, mogelijk is. Dat is één van
de grote lessen uit het ongeval van Fukushima. Onze huidige bijsluiters, inclusief het
ontwerp van bijsluiter, blijven echter focussen op de notie van een éénmalige inname,
en gaan slechts heel kort in op de "uitzonderlijke" mogelijkheid van een "tweede"
inname. De HGR adviseert om de bijsluiter in dit opzicht te updaten.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

−4−

Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2
MeSH terms*
Nuclear accident

Keywords
Nuclear accident
Iodine tablets
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Kernongeval
Jodiumtabletten
Bijsluiter

Mots clés
Kernongeval
Comprimés
d’iode
Notice

Schlüsselwörter
Nuklearunfall
Iodtabletten
Packungsbeilage

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

Lijst van afkortingen:
FAGG
FANC
FOD VVVL
HGR
IRSN
SPK
WGO

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu
Hoge Gezondheidsraad
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Samenvatting van de productkenmerken
Wereldgezondheidsorganisatie

2

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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3. METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein “Ioniserende
Stralingen” geïdentificeerd wat de nodige expertises zijn. Op basis daarvan werd een adhocwerkgroep samengesteld die beschikte over expertise op het vlak van de farmacologie,
de stralingsbescherming, de arbeidsgeneeskunde, de nucleaire geneeskunde, de
radiotherapie, de spoedgeneeskunde en de endocrinologie. Deze werkgroep kwam op 25 april
2017 bijeen.
De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een adhocverklaring ingevuld en de “Commissie voor Deontologie” heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op de wetenschappelijke literatuur, zowel uit wetenschappelijke tijdschriften
als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die in deze materie bevoegd zijn,
alsook op het oordeel van de experten.
Na goedkeuring door de werkgroep werd het advies ten slotte gevalideerd door het College.
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4. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
4.1
4.1.1

Context en beperkingen
De HGR heeft in 2009 een advies opgesteld (HGR nr. 8564: Herziening van de
bijsluiter van jodiumtabletten voor gebruik in geval van nucleaire of radiologische
noodsituaties) over de bijsluiter in de dozen jodiumtabletten van de recentste aankoopen predistributiecampagne in België.
Om rekening te houden met de lessen die zijn getrokken uit het ongeval van
Fukushima van 2011, heeft de HGR in maart 2015 aanbevelingen geformuleerd over
de bescherming van de schildklier bij een kernongeval (HGR 9275: Nucleaire
ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushima tijdperk.
Deel: Bescherming van de schildklier). Deze aanbevelingen zijn in 2016 opgenomen
en gekaderd in het meer algemene advies over nucleaire rampenplanning na
Fukushima (HGR-advies nr. 9235: Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in
het post-Fukushima tijdperk: Rampenplanning).
In het huidige advies heeft de HGR ernaar gestreefd om de continuïteit en coherentie
te handhaven met de bijsluiters die zich in de reeds verdeelde dozen bevinden en in
ons land nog steeds in omloop zijn, en heeft hij waar nodig elementen opgenomen
die bij het ongeval van Fukushima aan het licht zijn gekomen.

4.1.2

De Raad is er zich van bewust dat er bij de WGO werkzaamheden lopende zijn met
het oog op een nieuwe beoordeling en eventuele herziening van de aanbevelingen die
zijn verleend in 1999 (World Health Organization, Guidelines for Iodine Prophylaxis
following Nuclear Accidents, Update 1999, WHO, Geneva, 1999). Daarnaast is een
onderzoeksproject genaamd PRIODAC (Prophylaxie répétée par l’iode stable en
situation accidentelle; "herhaalde profylaxe met stabiel jodium bij een nucleair
ongeval") in maart 2014 in Frankrijk gestart voor de duur van 5 jaar. Dat project wordt
door het Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) gecoördineerd. Het
doel van dat project is om de toedieningsmodaliteiten van stabiel jodium (met name
de dagelijkse dosis) te bepalen voor personen die zich in een zone bevinden met
herhaalde of langdurige radioactieve uitstoot zoals in Fukushima werd vastgesteld.
Wanneer deze documenten ter beschikking staan, zal de Raad opnieuw nagaan of het
nodig is om zijn aanbevelingen aan te passen.

4.1.3

Het huidige advies heeft betrekking op de Nederlandse versie van de bijsluiter die aan
de Raad is meegedeeld; het ontwerp van Franstalige versie, dat later is meegedeeld,
moest duidelijk nog worden gefinaliseerd.
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4.2
4.2.1

Inhoudelijke punten
Voor elk geneesmiddel is er normaal gezien (in de verpakking) een bijsluiter voor het
publiek en een SKP, die zich specifiek naar de gezondheidswerkers richt. De hier
voorgestelde bijsluiter is een document dat zich tussen een zeer omvattende SKP en
een bijsluiter voor het publiek bevindt, dit laatste met illustraties en uitgedrukt in voor
iedereen begrijpbare termen. Deze ontwerpbijsluiter, die nauw aansluit bij de bijsluiter
in de dozen die momenteel in omloop zijn, heeft tot doel om het publiek buiten
crisissituaties goed te informeren over eventuele contra-indicaties van jodium of
voorzorgsmaatregelen, maar ook om tijdens noodsituaties te worden gebruikt. In dit
laatste geval is het helaas omwille van de stresssituatie veel te lang en moeilijk om te
lezen.
Om de continuïteit en coherentie met de huidige bijsluiters en doosjes jodiumtabletten
(waarop al goede pictogrammen staan over de dosering naar leeftijd en de bereiding)
te handhaven, alsook de nodige waarschuwingen (met inbegrip van contra-indicaties
en waarschuwingen voor personen boven de 40 jaar) te behouden, adviseert de Raad
om bij het begin van de bijsluiter een kader toe te voegen met een samenvatting in
grote, duidelijk leesbare letters, van wat men dringend moet weten over de (eerste)
inname van jodium, zonder dat men de hele bijsluiter moet lezen of opnieuw lezen.

4.2.2

Onder punt 1 van de ontwerp-bijsluiter wordt verduidelijkt binnen welke zones de
jodiumtabletten zouden worden "verdeeld" (of "aangeboden"), namelijk het hele land
voor de doelgroepen, en binnen een straal van 10 of 20 km (afhankelijk van de
installaties) voor jonge volwassenen. De Raad herinnert eraan dat stabiele
jodiumtabletten weliswaar in de eerste plaats ter beschikking moeten worden gesteld
van de doelgroepen (kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen
die borstvoeding geven) tot 100 km en meer van de nucleaire installaties, maar dat dit
niet betekent dat het (al dan niet vooraf) ter beschikking stellen van tabletten voor
volwassenen geen nut heeft voor volwassenen buiten de zones van 10 of 20 km. Het
risico op door straling veroorzaakte schildklierkanker is uiteraard veel kleiner voor
volwassenen, maar de interventieniveaus voor volwassenen kunnen tot ver buiten
deze 10 of 20 km-zones worden overschreden, zeker bij een ongeval zoals dat in
Fukushima. Aangezien de praktische beslissingen over de wijze waarop
jodiumtabletten worden verdeeld in de loop van de tijd waarschijnlijk zullen worden
aangepast, adviseert de Raad om de (pre)distributiezones niet in de bijsluiter te
vermelden.
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4.2.3

Voorts benadrukt en herinnert de Raad eraan dat het onjuist zou zijn om te stellen dat
het innemen van stabiel jodium “niet aanbevolen" zou zijn voor volwassenen boven de
40 jaar, en dat niet-radioactieve jodiumtabletten daarom niet ter beschikking zouden
moeten worden gesteld van dit deel van de bevolking. Wat wel klopt is dat de Raad
toen had geadviseerd om niet systematisch over te gaan tot het verzadigen van de
schildklier bij patiënten boven de 40 jaar, rekening houdend met 1) het kleinere risico
op door straling veroorzaakte kanker en 2) het grotere risico op
schildklieraandoeningen en mogelijke ongewenste effecten bij het innemen van stabiel
jodium. Om het risico van ongewenste effecten te verkleinen legde de Raad daarom
toen de nadruk op, en herinnert hij nu nogmaals aan het belang van een goede
informatieverstrekking aan en medewerking van het medisch en farmaceutisch korps.
Details over de toediening van stabiel jodium aan volwassenen boven de 40 jaar zijn
te vinden in het advies van de Raad over de bescherming van de schildklier bij een
nucleair ongeval (advies 9275, 2015).

4.2.4

Het ongeval in Fukushima heeft duidelijk gemaakt dat zelfs in onze
hoogtechnologische kerncentrales een ernstig ongeval, met een radioactieve uitstoot
die gedurende meerdere dagen of zelfs weken aanhoudt, mogelijk is. Dat is één van
de grote lessen uit het ongeval van Fukushima. Onze huidige bijsluiters, inclusief het
ontwerp van bijsluiter, blijven echter focussen op de notie van een éénmalige inname,
en gaan slechts heel kort in op de "uitzonderlijke" mogelijkheid van een "tweede"
inname. De Raad adviseert om dit punt in de bijsluiter aan te passen, zodat inderdaad
lessen worden getrokken uit Fukushima. Er moet echter voorzichtig worden omgegaan
met de concrete toedieningsmodaliteiten voor jodiumtabletten over een langere
periode, aangezien er onderzoek lopende is over dit onderwerp (zie 1.2: PRIODAConderzoeksproject van het IRSN naar de modaliteiten voor de herhaalde toediening
van stabiel jodium). Het is daarom in dit stadium verstandig om te adviseren de
aanwijzingen van de overheid te volgen.

4.3

Verdere opmerkingen en aanbevelingen
De Raad heeft het ontwerp van bijsluiter uitvoerig bestudeerd en besproken, en geeft een
voorstel voor een gewijzigde bijsluiter in de bijlage. Dat voorstel omvat redactionele
verbeteringen (schrappen van onnodige herhalingen, enz.), verduidelijkingen of
preciseringen en technische correcties.
In het bijzonder:

4.3.1

Hoewel de officiële term "nucleaire of radiologische noodsituatie" is, oordeelt de Raad
dat de term "radiologisch" in een bijsluiter voor het publiek verwarrend kan zijn en
gemakkelijk kan worden weggelaten.

4.3.2

Verder acht de Raad het in het kader van een bijsluiter voor het publiek ongepast om
naar een nucleair "incident" te verwijzen. Met deze formulering riskeert men om
negatieve reacties op te wekken. Er moet duidelijk worden gesproken over een
nucleair ongeval.
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4.3.3

Punt 2 is geherformuleerd om het belangrijke punt te benadrukken dat het de overheid
zal zijn die zal waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van radioactief jodium
en de mogelijke noodzaak om jodiumtabletten in te nemen.

4.3.4

Figuur 1 is helemaal niet duidelijk en de Raad beveelt aan om deze te verbeteren of
te schrappen.

4.3.5

Onder punt 5 is meer duidelijkheid nodig over wanneer de tabletten moeten worden
ingenomen. De formulering "veel te vroeg" moet worden vervangen door "meer dan
12 uur".

4.3.6

De tekst onder punt 6 werd duidelijker gestructureerd (eerst de herhaalde innames,
dan de schildklieraandoeningen) en maakt van meet af aan duidelijk dat figuur 3 alleen
betrekking heeft op de eerste dag. Voorts is de Raad van oordeel dat figuur 3
duidelijker zou zijn in de vorm van een tabel, met vermelding van het maximum aantal
dagen van jodiumprofylaxe. Het is voorts niet overbodig om in figuur 3 te verduidelijken
welke dosis met welk aantal tabletten overeenstemt (bv. 2 tabletten = 130 mg), te meer
daar er ook tabletten zijn met een dosering van 130 mg die eventueel in het kader van
internationale hulp zouden kunnen worden gebruikt. Ten slotte dienen onder punt 6 en
8 termen te worden vermeden die wijzen op een tekort aan kennis of op twijfel, zoals
"vermoedelijk lagere" voor de volgende doses: in plaats daarvan eerder de voorkeur
geven aan de formulering "meestal lagere".

4.3.7

Onder punt 9 (personen ouder dan 40 jaar) adviseert de Raad om geen
wetenschappelijke debatten te vermelden in een bijsluiter die in een noodsituatie moet
worden gebruikt (cf. de term "betwist"). De HGR adviseert om onder punt 9 een
duidelijkere formulering te gebruiken en doet hiervoor een voorstel.

4.3.8

M.b.t. punt 10 adviseert de Raad om de nadruk te leggen op het feit dat de contraindicaties globaal zeldzaam zijn en uitdrukkelijk te vermelden dat overgevoeligheid
voor ontsmettingsmiddelen niet als overgevoeligheid voor jodium mag worden
beschouwd. Nog steeds m.b.t. punt 10 is Myotonia congenita veeleer een zeer
zeldzame genetische aandoening en geen aangeboren afwijking.

4.3.9

M.b.t. punt 11 herinnert de Raad eraan dat een "rash" niet "uitzonderlijk" is (ongeveer
1 % in Polen tijdens de jodiumverdeling na het ongeval in Tsjernobyl) en is hij van
oordeel dat er geen dringende nood is om een arts te raadplegen (“zo snel mogelijk”)
in de gevallen die zijn genoemd onder paragraaf 1.

4.3.10 Punt 12: Duidelijker zijn: "tussen 15 en 25 °C" in plaats van "beneden 25 °C".
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College, alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.).
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun
algemene belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College
kunnen worden geraadpleegd op de website van de HGR ( belangenconflicten).
De volgende experts hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Patrick SMEESTERS en het
wetenschappelijk secretariaat door Eric JADOUL.

BOGAERT Marc
BOTERBERG Tom
DE SMET Delphine
HOLMSTOCK Lucas
JAMAR François
MORENO-REYES Rodrigo
SMEESTERS Patrick
VAN DEN BRUEL Annick
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UGent
UGent
FPS Defence
SCK-CEN
UCL
ULB
UCL, ex-AFCN
AZ Sint-Jan, Brugge

6. Bijlage: Voorstel voor gewijzigde bijsluiter
HET GEBRUIK VAN JODIUMTABLETTEN (tablet van 65mg kaliumjodide) BIJ EEN NUCLEAIRE NOODSITUATIE
BIJSLUITER VOOR DE BEVOLKING
DE TABLETTEN MOGEN SLECHTS NA AANBEVELING DOOR DE OVERHEID INGENOMEN WORDEN ALS ER RISICO IS OP BLOOTSTELLING
AAN RADIOACTIEF JODIUM, NOOIT OP EIGEN INITIATIEF. DE TABLETTEN BEVATTEN KALIUMJODIDE DAT DE SCHILDKLIER VERZADIGT MET
JODIUM EN DE OPNAME VAN RADIOACTIEF JODIUM TEGENGAAT. OP DIE MANIER HELPEN DE TABLETTEN SCHILDKLIERKANKER
VOORKOMEN.
1. WIE HEEFT VOORNAMELIJK BAAT BIJ DE INNAME VAN JODIUMTABLETTEN BIJ EEN NUCLEAIRE NOODSITUATIE?
Kinderen tot 18 jaar en vooral de jongsten onder hen, lopen bij een nucleaire noodsituatie het grootste risico. Zij zijn het meest gevoelig om
schildklierkanker te ontwikkelen na blootstelling aan radioactief jodium. Deze hoge gevoeligheid bestaat ook al voor de ongeboren baby. Daarom is het
gebruik van jodiumtabletten sterk aangewezen bij zwangere vrouwen zoals ook bij vrouwen die borstvoeding geven. Jonge volwassenen tussen 18 en
40 jaar zijn minder gevoelig dan kinderen en lopen een beperkter risico.
Voor personen ouder dan 40 jaar, zie punt 9.
2. NOODSITUATIES WAARBIJ RADIOACTIEF JODIUM VRIJKOMT
Bij een nucleaire noodsituatie bij kerncentrales of elders kan, naast andere radioactieve stoffen, radioactief jodium vrijkomen in de lucht. Als dat zo is,
wordt u door de overheid gewaarschuwd met een instructie over het innemen van jodiumtabletten.
3. HOE WORDT RADIOACTIEF JODIUM IN HET LICHAAM OPGENOMEN?
Radioactief jodium wordt in het lichaam op drie manieren opgenomen:
1. Inademing van lucht die radioactief jodium bevat. Het gevaar voor inademing van radioactief jodium kan gedeeltelijk worden vermeden door binnen te
blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen (airco) uit te schakelen.
2. Inname van drank of voedsel dat radioactief jodium bevat. De overheid treft maatregelen om te voorkomen dat radioactief besmet voedsel wordt
geconsumeerd, bijvoorbeeld door een tijdelijk consumptieverbod van melk, groenten, enz.
3. Opname doorheen de huid, maar opname doorheen de intacte huid is meestal te verwaarlozen.
4. HOE WERKEN JODIUMTABLETTEN ?
Een bijzondere eigenschap van jodium (niet-radioactief en radioactief) is dat het na opname in het lichaam wordt opgestapeld in de schildklier. Natuurlijk
(niet-radioactief) jodium is nodig voor het goed functioneren van de schildklier: deze kleine hoeveelheid (0,1 à 0,2 mg/dag) wordt uit de voeding gehaald.
Bij accidentele blootstelling aan radioactief jodium zal dit eveneens opgenomen worden in de schildkier tenzij tijdig beschermingsmaatregelen getroffen
worden namelijk inname van jodiumtabletten. De jodiumtabletten in deze verpakking bevatten een grote hoeveelheid natuurlijk, niet-radioactief jodium
(onder de vorm van kaliumjodide 65 mg/tablet). Inname ervan verzadigt de schildklier met jodium. De verzadigde schildklier zal geen radioactief jodium
meer opnemen.
Jodiumtabletten beschermen de schildklier enkel tegen radioactief jodium maar niet tegen andere radioactieve stoffen of tegen uitwendige straling.
Daarom gaat de inname van jodiumtabletten meestal gepaard met andere beschermingsmaatregelen (binnen blijven met gesloten ramen en deuren,
uitschakelen van verluchtingssystemen (airco), vermijden van inname van radioactief besmet voedsel en drank, …).
5. WANNEER JODIUMTABLETTEN INNEMEN ?
In een nucleaire noodsituatie, zal de overheid evalueren of inname van jodiumtabletten nodig is en zal ze U hiervan op de hoogte brengen via
boodschappen op radio, TV, internet, SMS-berichtjes of via luidsprekers.
De bescherming van de schildklier is het doeltreffendst wanneer men de jodiumtabletten inneemt kort vóór of vrijwel gelijktijdig met de blootstelling aan
radioactief jodium. Wanneer men de jodiumtabletten te vroeg (meer dan 12 uur vóór de blootstelling) of te laat (pas enkele uren na de blootstelling)
inneemt, is men minder beschermd. Inname meer dan 24 uur na de blootstelling biedt geen bescherming meer.
DE TABLETTEN MOGEN SLECHTS NA AANBEVELING DOOR DE OVERHEID INGENOMEN WORDEN EN NOOIT OP EIGEN INITIATIEF.

Figuur 1. Kijk of luister naar de media en wacht op aanbevelingen van de overheid
6. HOEVEEL JODIUMTABLETTEN INNEMEN ?
De onderstaande hoeveelheden (figuur 2) zijn geldig voor jodiumtabletten met 65 mg kaliumjodide, zoals in deze verpakking.
DE AANBEVOLEN DOSIS MAG NIET OVERSCHREDEN WORDEN !
TOT 1 MAAND: ÉÉNMAAL ÉÉN KWART TABLET (1/4 tablet = 16.25mg)

VAN 1 MAAND TOT 3 JAAR: ÉÉNMAAL ÉÉN HALVE TABLET (1/2 tablet = 32.5mg)

VAN 3 TOT 12 JAAR: ÉÉNMAAL ÉÉN TABLET (1 tablet= 65mg)

VAN 12 TOT 40 JAAR: ÉÉNMAAL TWEE TABLETTEN (2 tabletten = 130mg)
ZWANGERE VROUWEN EN VROUWEN DIE BORSTVOEDING GEVEN (ONGEACHT DE LEEFTIJD): ÉÉNMAAL TWEE TABLETTEN (2 tabletten =
130mg)
VANAF 40 JAAR: INFORMEER U VOORALEER EEN NOODSITUATIE OPTREEDT BIJ HUISARTS OF SPECIALIST

Figuur 2. Aanbevolen hoeveelheid jodiumtabletten per leeftijdsgroep
Voor herhaalde of langdurige blootstellingen aan jodium, dienen de instructies van de bevoegde overheid die zulke complexe situaties uur na uur bekijkt
in het bijzonder opgevolgd. Als nodig zal de overheid aanbevelen de hierboven vermelde inname te herhalen in de volgende dag(en) en zal ze U ook
informeren als een vermindering van de hierboven vermelde dosissen aangewezen is.
Bij pasgeborenen dient de inname beperkt te worden tot één keer. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Slechts
zeer uitzonderlijk kan een tweede, meestal lagere inname door de overheid worden aanbevolen.
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Indien u wegens schildklierproblemen geneesmiddelen neemt, neemt u de juiste hoeveelheid jodiumtabletten in (figuur 2) terwijl u uw normale
behandeling voor schildklierlijden gewoon verder neemt. U dient uw behandelende arts te raadplegen zodra de noodsituatie voorbij is. Doorgaans
volstaat één enkele inname van jodiumtabletten in de hoeveelheid aangeduid in figuur 2.
7. HOE JODIUMTABLETTEN INNEMEN ?
Voor baby’s en kinderen tot 3 jaar, dient u de kwart tablet of de halve tablet altijd eerst fijn te stampen. Dit poeder kan dan opgelost worden in een kleine
hoeveelheid vloeistof (figuur 3. a) en toegevoegd aan een grotere hoeveelheid drank (figuur 3. b), bijvoorbeeld water, fruitsap of (afgekolfde) melk. De
verkregen oplossing kan niet worden bewaard en moet meteen worden opgedronken. Indien geen drank beschikbaar is, kunt u het poeder ook
toevoegen aan het voedsel van het kind. Deze jonge kinderen mogen de kwart tablet of de halve tablet niet als dusdanig inslikken.
Voor personen vanaf 3 jaar en ouder wordt de jodiumtablet best ook eerst opgelost in een kleine hoeveelheid water (figuur 3. a) en toegevoegd aan een
grotere hoeveelheid drank (figuur 3. b). De inname met alcoholische drank is af te raden. Indien geen drank beschikbaar is, kan men de tablet ook als
dusdanig doorslikken, bij voorkeur na wat gegeten te hebben.

Figuur 3. a) Los eerst de aanbevolen hoeveelheid jodiumtablet(ten) op in een kleine hoeveelheid water b) Voeg deze oplossing toe aan een grotere
hoeveelheid drank zoals water, fruitsap of (afgekolfde) melk
8. JODIUMTABLETTEN TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Indien u zwanger bent, dient u, ook als u ouder bent dan 40 jaar, de voor volwassenen aanbevolen hoeveelheid tabletten in te nemen. Dit heeft tot doel
uzelf en de toekomstige baby te beschermen. U dient wel uw arts hierover in te lichten, zodat speciale aandacht kan worden besteed aan de resultaten
van de schildkliertest van de pasgeboren baby (routinetest uitgevoerd bij alle pasgeborenen).
De hoeveelheid jodium aanwezig in multivitaminenpreparaten volstaat NIET voor verzadiging van de schildklier en vormt geen alternatief voor de inname
van de jodiumtabletten aanwezig in deze verpakking.
Indien u borstvoeding geeft, dient u, ook als u ouder bent dan 40 jaar, de voor volwassenen aanbevolen hoeveelheid jodiumtabletten in te nemen.
Nadien mag u de borstvoeding gewoon verder zetten. Dit heeft tot doel uzelf en de zuigeling te beschermen. Daarenboven dient de baby zelf ook jodium
in te nemen in de hoeveelheid aangegeven in figuur 3, bijvoorbeeld opgelost in (afgekolfde) melk.
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, nemen slechts één keer de tabletten in. Slechts zeer uitzonderlijk kan een tweede, meestal
lagere inname door de overheid worden aanbevolen.
9. JODIUMTABLETTEN BIJ PERSONEN OUDER DAN 40 JAAR
Het risico op schildklierkanker ten gevolge van de opname van radioactief jodium is zeer laag bij personen boven 40 jaar. Bovendien is bij hen het risico
op ontregeling van de schildklierwerking ten gevolge van jodiumtabletten hoger. In het bijzonder personen met een vergrote schildklier,
schildkierknobbels of een te hoge schildklierwerking hebben een verhoogd risico op ontregeling en informeren zich best bij hun huisarts of specialist
vooraleer een noodsituatie optreedt.
10. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
Indien u aan één van de volgende zeldzame aandoeningen lijdt, moet u het eventueel gebruik van jodiumtabletten met uw arts bespreken. Dit doet u best
vooraleer een noodsituatie optreedt.
Gekende overgevoeligheid voor jodium (zeer zeldzame aandoening, niet te verwarren met de meer voorkomende overgevoeligheid voor
contrastmiddelen gebruikt bij radiologisch onderzoek of voor ontsmettingsmiddelen)
Dermatitis herpetiformis of ziekte van Dühring (chronische huidziekte)
Hypocomplementaire vasculitis (ontsteking van de vaatwanden)
Iododerma tuberosum (zeer zeldzame huidziekte gekenmerkt door plots optreden, na inname van jodium, van puistjes die erg gelijken op die van
acné, meestal op gelaat en ledematen)
Myotonia congenita (zeer zeldzame afwijking die gepaard gaat met stijfheid van de spieren)
11. ONGEWENSTE EFFECTEN
Jodiumtabletten kunnen in zeldzame gevallen de werking van de schildklier wijzigen. Dit weegt bij de risicogroepen echter niet op tegen het verhoogde
risico op schildklierkanker bij het niet innemen van de tabletten.
Deze zeldzame gevallen zijn geconstateerd bij::
Baby’s waarvan de moeder tijdens de zwangerschap/borstvoeding jodiumtabletten innam
Baby’s aan wie jodiumtabletten worden toegediend
Personen die lijden of geleden hebben aan een schildklierziekte.
Indien u of uw kind behoren tot één van deze categorieën, dient u uw arts na de noodsituatie te raadplegen.
Voorbijgaande maagklachten kunnen voorkomen, vooral wanneer de tabletten worden ingenomen op een lege maag of samen met alcoholische drank.
Als deze symptomen langere tijd aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
Indien u of uw kind in de periode van een week tot drie maanden na de inname van de jodiumtabletten, klachten heeft zoals zweten, hartkloppingen,
gewichtsverlies, moeheid of diarree, dient u uw arts te raadplegen. In zeldzame gevallen kan de inname van jodium leiden tot overgevoeligheidsreacties
zoals roodheid van de huid (rash), vochtopstapeling (oedeem), pijn in de hals, lopende ogen, verkoudheidssymptomen, zwelling van de speekselklieren
en koorts. De symptomen verdwijnen normaal zonder enige behandeling. Bij twijfel dient u uw arts raadplegen.
Het melden van bijwerkingen
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
12. BEWARING EN HOUDBAARHEID
Bewaar deze tabletten bij kamertemperatuur (tussen 15 en 25°C), droog, proper & afgeschermd van licht en buiten het bereik van kinderen. Op de
verpakking staat de productiedatum van de tabletten die, wanneer bewaard in hun oorspronkelijke verpakking en zoals hierboven aangegeven, minstens
10 jaar bruikbaar zijn. Een lichte geelbruine verkleuring van de tabletten is mogelijk na verloop van tijd maar dit wijzigt de doeltreffendheid van de
tabletten niet en is zonder gevaar. De tabletten zijn normaal veel langer dan 10 jaar bruikbaar; de overheid controleert dit regelmatig en zodra dit nodig is,
zal u worden uitgenodigd om de tabletten te vervangen. Wanneer u gevraagd wordt een nieuwe voorraad op te halen, werp de oude tabletten niet weg,
maar lever ze af bij uw apotheker.
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13. BIJKOMENDE INFORMATIE
Bijkomende inlichtingen over dit geneesmiddel zijn terug te vinden op de website http://www.nucleairrisico.be/
14. DRINGEND VERZOEK
IN HET BELANG VAN UW EIGEN VEILIGHEID VOLG STEEDS DE INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID. DE OVERHEID IS HET BEST GEPLAATST
OM DE SITUATIE TE BEOORDELEN.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 07/2017.
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen
uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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