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Doel

HOOFDVRAGEN

- Hoe goed zijn de beschermingsmaatregelen/ reflexmaatregelen gekend in Mol/Dessel? 
(en wie kent ze wel/niet)

- Zou men overheidsaanbevelingen in die richting opvolgen? 

BIJVRAGEN

- Kennis jodiumtabletten
- Risicoperceptie
- Zien inwoners het als hun eigen taak informatie op te zoeken/zich voor te bereiden?

=> Extern veldwerkbureau: FQC (Field Quality Control)



Overzicht verschillende fases

Fase 1 : Voorbereiding van het onderzoek, samenstellen van 
de steekproef, uitwerking en finalisering van de vragenlijst 

Fase 2 : Organisatie en uitvoering van het veldwerk, opvolging
en controle enquêtes 

Fase 3 : Analyse data



Van populatie naar steekproef

- Populatie= inwoners van Mol en Dessel 

- Aselecte Quotasteekproef: 

 Elke inwoner van Mol of Dessel heeft evenveel kans heeft om opgenomen te worden als 
steekproefelement

 Doel: van elke leeftijdscategorie per gemeente 50 respondenten waarvan 25 mannen en 25 vrouwen 
(=400)
=> maakt vergelijken tussen subgroepen mogelijk

 Responspercentage van 62%

 Uiteindelijk hoger aantal respondenten bevraagd (N= 437)



CATI

= Computer Aided Telephone Interviewing
• Hoogste medewerkingsgraad

• Meest representatief (ook geregistreerde gsm-nummers, mensen die geen internet hebben)

• Gestandaardiseerde vragenlijst -> uniforme bevraging

• Geen invoerfouten

• Vragenlijst van 8 minuten met gesloten en halfopen vragen

• Gemakkelijk te herhalen vragenlijst (jaarlijks of in niet nucleaire zones)

• Zowel Nederlandstalige als Engelstalige vragenlijst



HOOFDVRAGEN



Kennis reflexmaatregelen
Reflexmaatregel Percentage respondenten dat deze

maatregel spontaan geeft als antwoord

op de vraag “Stel er vindt een zwaar

nucleair incident plaats in de regio.

Wat kan u doen/ Hoe kan u zich

gedragen om u en uw familie te

beschermen?

Maatregel 1: Binnen blijven of naar binnen gaan/ schuilen/ blijven waar ik ben 49%

Maatregel 2: Ramen en deuren sluiten/alles toe doen, niet naast een open venster 

zitten/ventilatie afzetten 

30%

Maatregel 3: Radio en/of tv opzetten om het nieuws te volgen/de BRT opzetten/horen wat 

ze meedelen/proberen meer te weten te komen via de media (overheidskanalen) 

27%

Maatregel 4: De lijnen zo veel mogelijk vrij laten/alleen voor noodgevallen naar de 

hulpdiensten bellen 

1%

Maatregel 5: kinderen op school laten 1%

Geen (officiële)maatregel, maar wel vernoemd

Een jodiumtablet innemen op aanraden van de overheid 17%

Weglopen/wegrijden/maken dat ik wegkom 11%

Zo snel mogelijk naaste familie opbellen om te laten weten waar je bent 0.7%

Een jodiumtablet nemen op eigen initiatief 37%

Mijn kinderen van school halen/naaste familieleden ophalen en samen wegvluchten 5%



• Na schuilen vermeldt men het vaakst “jodium nemen op eigen initiatief’

• GEEN significante verschillen tussen Mollenaars en Desselaars. Absolute cijfers
tonen wel dat de drie officiële maatregelen vaker vernoemd werden door
Desselaars dan door Mollenaars.

• GEEN significante verschillen tussen verschillende leeftijdscategorieën.

• Andere antwoorden: buiten gaan staan, dan ben je sneller dood; in de kelder
gaan; verzamelen; politie bellen

• Resultaten wijzen op lagere kennis dan die van de Barometer 2009 (SCK). Is
waarschijnlijk te wijten aan verschil in bevraging (maatregelen actief opsommen
ipv juiste maatregelen aanvinken/selecteren).



• SLECHTS 1 persoon vermeldde alle officiële reflexmaatregelen (5). Iets vaker
werden de eerste twee/drie vermeld in combinatie met jodium.

• 36% van de respondenten kon geen enkele officiële maatregel opnoemen

=> 1 op 3 weet niet wat te doen bij een nucleair incident!



Gedrag reflexmaatregelen 

Kan u bij ieder advies

aangeven of u het zou

uitvoeren/ volgen of

niet?

Doen/waarschijnlijk 

doen

Niet doen/ 

waarschijnlijk niet 

doen 

Misschien/weet niet

Maatregel 1: schuilen 91% 8% 1%

Maatregel 2: ramen en 

deuren

96% 3% 1%

Maatregel 3: radio en 

tv

96% 3% 1%

Maatregel 4: gsm 80% 10% 10%

Maatregel 5: kinderen 70 % 21% 9%
N=437

- Hypothetisch gedrag is niet gelijk aan effectief gedrag. In geval van ramp wordt gedrag mee 
bepaald door reflexen/natuur.



BIJVRAGEN



Jodium 1 

Heeft u thuis jodiumtabletten liggen? Totaal 

Ja 74%

Nee 22%

Ik weet niet 4%

- Geen verschil tussen Mollenaars als Desselaars



- Gelijk aan resultaten van de post test 2011 (Crisiscentrum)

- Moeilijk thema, zelfs geen eensgezindheid onder specialisten

Welke groepen hebben volgens u het meeste 
behoefte aan jodiumtabletten bij een nucleair 
incident?

Antwoordpercentages 

Jongeren en zwangere vrouwen (juist) 18%

Mensen vanaf 40 jaar (fout) 1%

Zwangere vrouwen en bejaarden (fout) 5%

Iedereen in de betrokken regio (fout) 71%

Weet ik niet/ geen antwoord 5%

Jodium 2



Jodium 3 
Wanneer moeten jodiumtabletten worden 
ingenomen?

Antwoordpercentages

Onmiddellijk bij nieuws over incident, bij loeien 
sirenes (fout)

46%

Wanneer de overheid dit officieel aanbeveelt 
(juist)

43%

Weet ik niet 1%

Andere 10%

- Andere: staat in bijsluiter, binnen de 24 uur



Items die peilen naar risicocultuur 

Ja Nee Weet niet Andere 

Is de voorbereiding op eventuele 

incidenten zoals een nucleair ongeval 

een onderwerp van gesprek in uw gezin? 

23% 73% 3% 1%

Hebt u afspraken met uw gezinsleden, 

vrienden of familie over wat te doen in 

geval van een nucleair ongeval?

12% 87% 0% 1%



Risicoperceptie
Hoe hoog schat u de kans in dat u getroffen 

wordt door de gevolgen van een nucleaire 

ramp? 

Antwoordpercentages

Klein-onbestaande 67%

Gemiddeld-groot 23%

Weet niet/geen antwoord 10%

- We vroegen respondenten naar perceptie van het risico omdat in de literatuur gesteld wordt dat er een
positieve invloed is van risicoperceptie op zoekgedrag/kennis. We kunnen zo dus kijken of er een verschil is
voor hoge/lage risicoperceptie en de kennis van de reflexmaatregelen.

- We vinden het omgekeerde: niet risicoperceptie beïnvloedt zoekgedrag en dus kennis. Maar de kennis van
het thema beïnvloedt de risicoperceptie? ~ (2012, Simmons, Pidgeon, et al.)
Uitspraken over invloed zijn niet mogelijk, op basis van dit onderzoek kunnen we enkel spreken van een verband

- Zelfde vragenlijst in nucleaire en niet nucleaire zones afnemen zodat vergeleken kan worden (grotere
afstand tot installatie, lagere risicoperceptie?)



Risico informatie
vragen Niet/helemaal niet 

akkoord
Wel/helemaal akkoord Andere/weet niet

Ik vind het mijn eigen taak 
om op zoek te gaan naar 
extra informatie over de 
aanbevolen maatregelen. 

44,4% 50,6% 5%

Ik voel me voldoende 
geïnformeerd over dit 
thema.

41% 56,1% 3%

De overheid doet 
voldoende inspanningen 
om mij hierover te 
informeren.

48,3% 45,3% 6,4%

Ik weet waar ik informatie 
over deze maatregelen 
kan vinden.

28,8% 67% (bv. Gemeente, 
brochures, STORA..) 

4,1%



Conclusies en bedenkingen

• De helft van de inwoners acht zichzelf verantwoordelijk voor het zoeken van informatie, bijna
70% geeft aan te weten waar ze info kunnen vinden en toch zijn er zo weinig mensen die de
maatregelen kennen! (is de lage risicoperceptie de oorzaak?)

• 40% vindt dat hij/zij onvoldoende geïnformeerd is.

• Opvallende 50/50 verdeling over inspanningen van de overheid om de burger te informeren.

• 36% kent geen enkele van de 5 officiële reflexmaatregelen, die genomen moeten worden bij
een nucleair incident!

 Nood aan een aanvullend lokale infocampagne met focus op ‘waarom’

 Nood aan een realiteitstoets van de maatregelen op federaal niveau



Vragen/opmerkingen?


