
  Wat u moet doen

In een zone rond een nucleaire site staan sirenes
opgesteld. als die sirenes aanhoudend loeien,
dreigt er gevaar en dient u de vijf volgende  
reflexen aan te nemen.

Blijf binnen of ga naar binnen. 
Schuilen in het dichtst bijzijnde  
gebouw is een eenvoudige, snelle en 
doeltreffende maatregel om uzelf te 
beschermen. Blijf binnen tot het alarm 
officieel wordt opgeheven.

Sluit ramen en deuren.  
Neem plaats in een centrale ruimte
op het gelijkvloers van het gebouw.
Verwijder u van vensters, die minder
bescherming bieden dan muren.

Luister naar de radio en kijk tV.  
Voor verdere aanbevelingen
en informatie.

telefoneer niet onnodig.  
De overbelasting van het telefoon
netwerk kan de hulpverlening
verstoren.

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

Zodra er zich een ernstig nucleair ongeval  
voordoet, komen deskundigen en beleids
verantwoordelijken samen om te overleggen en 
de acties op elkaar af te stemmen. Ze nemen de 
nodige maatregelen voor uw veiligheid.

  meer informatie?

• www.nucleairrisico.be

•  0800 14 689
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Informatie van de overheid

Wat te doen  
bij een nucleair  

ongeval?



u begrijpt natuurlijk dat u zich niet hoeft in te 
pakken bij een nucleair incident…  
In deze brochure vindt u welke dan wél de juiste 
reflexen zijn. Bewaar deze brochure daarom 
zorgvuldig.

De kans op een nucleair ongeval is miniem, maar niet 
onbestaande. Daarom is het belangrijk dat u goed 
weet wat te doen in zo’n geval.
Uw bescherming en die van uw familie begint bij 
uzelf. U kunt heel wat doen om u zo goed mogelijk te 
beschermen tegen radioactieve besmetting.

  IS RadIoaCtIVIteIt GeVaaRLIJK?

Radioactiviteit maakt deel uit van ons dagelijks 
leven. Ons lichaam wordt dagelijks blootgesteld aan  
straling uit de aarde en het heelal.  

Ook bij bvb. medische onderzoeken 
kan het lichaam kortstondig 
bestraald worden. 

Bij een ernstig ongeval op een 
nucleaire site kunt u worden 

blootgesteld aan verhoogde dosissen straling, die 
kunnen leiden tot allerlei aandoeningen. 

U kunt zich hiertegen beschermen met eenvoudige 
maatregelen, zoals zo snel mogelijk schuilen in een 
gebouw.

  BeLanGRIJKe nuCLeaIRe InStaLLatIeSs 

Er zijn vier belangrijke nucleaire sites in België:
 •  in doel: kerncentrale van electrabel  

(Groep GdF Suez)

 •  in Tihange: kerncentrale van electrabel 
(Groep GdF Suez)

 •  in Mol-Dessel: Studiecentrum voor 
Kernenergie, Belgonucleaire en 
Belgoprocess 

 •  in Fleurus:  nationaal Instituut voor 
Radioelementen

Er bevinden zich twee buitenlandse kerncentrales 
dicht bij de Belgische grens: te Chooz (Frankrijk)  
en te Borssele (Nederland).

  Wat doet de oVeRheId?

de overheid neemt maatregelen om de gevolgen 
van een nucleair incident te beperken. Bij een ongeval 
treedt het nationaal nucleair noodplan in werking om zo 
nodig de beschermingsmaatregelen van de bevolking 
en van het leefmilieu te coördineren.

•   Waarschuwen van de bevolking 
De overheid waarschuwt u bij een noodsituatie via 
verschillende kanalen, zoals sirenes en media.

•  Aanbevelen om te schuilen 
Schuilen in het dichtst bijzijnde gebouw is een snelle 
en doeltreffende maatregel om uzelf te beschermen.

•  Beschermen van de voedselvoorziening 
De overheid treft maatregelen om te voorkomen dat 
er radioactief besmet voedsel of drinkwater wordt 
geconsumeerd.

•  Aanbevelen van de inname van jodiumtabletten 
De overheid kan, als dit nodig blijkt, aanbevelen om 
jodiumtabletten in te nemen. Ze mogen uitsluitend 
worden gebruikt als de overheid dat uitdrukkelijk 
aanbeveelt. 

 
•  Coördineren van het crisisbeheer 

Bij een nucleair ongeval werken de experts,  
de uitbaters van de nucleaire sites en de (inter)
nationale, provinciale en gemeentelijke overheden 
nauw samen. Het nucleair noodplan wordt  
regelmatig ingeoefend.
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