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* Extreem destructief

* Zeer groot aantal doden en 

gewonden,  vooral burgers

•Vernietiging van infrastructuur, 

gezondheidszorg en hulpverlening

•Ernstige verstoring van klimaat

•en milieu

•Nuclear Famine  and Winter

Catastrofale Medisch-humanitaire gevolgen van 
Nucleaire wapens



Hiroshima en Nagasaki 1945

International Physicians for the Prevention of Nuclear War

Hiroshima 6 augustus 1945
Little Boy (uranium; 15 kiloton TNT)
78.000 doden – 140.000 (eind 1945)
oplopend tot > 230.000 (2004)

Nagasaki 9 augustus 1945 
Fat Man (plutonium; 21 kiloton TNT)
34.000 doden – 70.000 (eind 1945)

….en…
- honderdduizenden gewonden
- tienduizenden doden in later jaren
- totale ontwrichting van sociale- en infrastructuur  



vrijkomende energie van een atoomexplosie
gevolgen voor de mens 

hitte → van complete verbranding - brandwonden in alle graden -
langetermijn handicaps (littekenvorming) 

drukgolf→ onmiddelijke dood - traumatische verwondingen

radioactieve straling → acute stralingsziekte - langere 
termijneffecten - leucemie, tumoren, aangeboren afwijkingen

International Physicians for the Prevention of Nuclear War



International Physicians for the Prevention of Nuclear War

Blootstelling aan ioniserende stralen:
acute stralingsziekte

Overlijden binnen dagen of weken



International Physicians for the Prevention of Nuclear War

Acute stralingsziekte

meest gevoelig weefsels en organen met snelle celdeling 
beenmerg, darmslijmvlies, bloedvaten 

maar ook schade aan 
zenuwstelsel

acute dosis equivalent ziekteverschijnselen overlijden

lage doses tot 100 rem

(= 1 Sv)

misselijkheid, moeheid, 

haarverlies, bloedingen

400 rem (4 Sv) idem binnen 2 maanden

1000 rem (10 Sv) inwendige bloedingen

grote darmschade

1-2 weken

2000 rem (20 Sv)

of meer

schade aan hersenen

bewustzijnsverlies 

minuten, uren,

hoogstens enkele dagen

(jaarlijks 2.5 mSv; natuurlijk + kunstmatig)
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lange termijneffecten: kanker, aangeboren 
afwijkingen, genetische schade

verhoogd voorkomen van:

• schildklierkanker 
• leukemie
• verschillende vormen van solide

tumoren
• aangeboren afwijkingen

Hiroshima/Nagasaki (LSS)
nucleaire tests 
Chernobyl/Fukushima 

Blootstelling aan ioniserende stralen:



Conclusies

Life Span Study
(meta-analyse in Lancet aug 2015)

evaluatie na 70 jaar in goed gedefinieerd cohort
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(sterk) verhoogde kans (excess relative risk - ERR) op:

(veelal lineair met opgelopen stralingsdosis)

- leucemie kinderen lft 10 jr - ERR 70; 

volwassenen >30 jr ERR 2 over hele periode

- solide tumoren (10-70 jr na blootstelling) 

totaal ERR 0.5 (=50% meer kans)

in afnemend risico: blaas, borst, long, hersenen, ovarium, schildklier, 

colon  

- kinderen gevoeliger voor straling (25% v/d tumoren)

leucemie, schildklier, hersenen 



• Een kernoorlog tussen India en 
Pakistan

• 100 Hiroshima-bommen gedetoneerd
boven grote steden: 20 miljoen doden

• Radioactieve besmetting van de regio

• Wereldwijde klimaatsverstoring door 
rook en roet in de atmosfeer

Nuclear Famine and Winter



Kernoorlog: de gevolgen voor de landbouw

• Snel dalende temperaturen, verminderd zonlicht, minder 

neerslag, verkorte groeiseizoenen, daling oogstopbrengsten

• Aantasting van de ozonlaag beschadigt gewassen die gevoelig

zijn voor UV-stralen.  

• Verstoring van olievoorraden beïnvloedt het gebruik van 

landbouwmachines en de productie van kunstmest en pesticiden. 

• Radioactieve besmetting maakt landbouwgrond onbruikbaar , 

voedseldistributie stort ineen





Een grote oorlog tussen de 
Verenigde Staten en Rusland zou
leiden tot……………?



* Zo’n oorlog zou 150 miljoen ton afval

in de atmosfeer brengen

* Wereldwijd zou de temperatuur met 8 

graden dalen. In sommige delen van 

Noord-Amerika en Eurazië zelfs met 30 

graden.



Decrease in Surface Air Temperatures 2 years after full-scale nuclear war

Temperatuursveranderingen gedurende de eerste 2 
jaar na een massale kernoorlog



* Sinds de laatste ijstijd, 18.000 jaar geleden, 

heeft de aarde niet meer zulke extreme koude

gekend.

*We noemen dit Nuclear Winter.

* Onder deze condities komt alle voedselproduktie

, alle landbouw tot stilstand.

* De overgrote meerderheid van ons zal sterven.



 KERNWAPENS MEDISCH-HUMANITAIR GEZIEN 
VOLSTREKT ONACCEPTABEL

 BOVENDIEN IS ELKE VORM VAN HULPVERLENING 
OF ZELFS VERLICHTING VAN HET LIJDEN EEN 
ILLUSIE



The airport looks like this:



Here’s the train 
station:



Here’s the 
highway:



Here’s your 
field 
hospital:



Here’s what 
your patients 
look like:



Here’s a 
partial list of 
their injuries 
and illnesses:

▪ First/second/third degree burns
▪ Multiple fractures/broken bones

▪ Blindness from retinal burns
▪ Deafness from burst ear drums
▪ Ruptured organs and internal 

hemorrhaging
▪ Nausea

▪ Dehydration
▪ Acute radiation sickness



There’s                
no electricity,    
no running water, 
no lights…



No diagnostic 
equipment,        
no computers,   
no operating 
rooms…



No blood for 
transfusions;      
no drugs            
or bandages, 
other than 
what you can 
carry with you…



Your work hours will be 
restricted because of 
your exposure to high 
levels of radiation from 
the nuclear explosion.



We estimate 
there are several 
thousand victims 
for each doctor 
on the team.



If you spend no 
more than one 
minute with 
each of them, 
you might be 
able to see 
them all in 
about a week.



If you don’t 
sleep…



…and if you 
can find 
those who 
are still 
alive…



 Net als de andere WMD dienen kernwapens z.s.m. 
verboden te worden, en de arsenalen ontmanteld, cf. 
Artikel VI NPT

 Aldus de World Medical Association, the International 
Council of Nurses, the World Federation of Public 
Health Associations, IPPNW e.v.a.



WMA Statement on Nuclear Weapons
October 2015

• Condemns the development, testing, production, stockpiling, transfer, 
deployment, threat and use of nuclear weapons;

• Requests all governments to refrain from the development, testing, production, 
stockpiling, transfer, deployment, threat and use of nuclear weapons and to work 
in good faith towards the elimination of nuclear weapons;

• Advises all governments that even a limited nuclear war would bring about 
immense human suffering and substantial death toll together with catastrophic 
effects on the earth’s ecosystem, which could subsequently decrease the worlds 
food supply and would put a significant portion of the world’s population at risk of 
famine; and

• Requests that all National Medical Associations join the WMA in supporting this 
Declaration, use available educational resources to educate the general public and 
to urge their respective governments to work towards the elimination of nuclear 
weapons.

• Requests all National Medical Associations to join the WMA in supporting this 
Declaration and to urge their respective governments to work to ban and 
eliminate nuclear weapons.



Medische wereld waarschuwt voor oude en nieuwe gevaren van kernwapens

Zeventig jaar na de twee verwoestende atoombommen op Japan – met 250.000 burgerslachtoffers
- zijn er wereldwijd nog steeds 16.500 kernwapens, tot 1.000 maal zo krachtig als toen. Vele
daarvan staan ‘op scherp’. En er is een geldverslindende moderniseringsronde gaande.
Tegen deze achtergrond hebben de Verenigde Naties 26 september uitgeroepen tot Internationale
Dag voor de volledige eliminatie van kernwapens.

Ondergetekenden, afkomstig uit de gezondheidszorg, steunen dat streven van harte: de medisch-
humanitaire en infrastructurele gevolgen zijn zo desastreus dat wij beroepsmatig structureel niets
zullen kunnen uitrichten, ook al omdat wij even hard getroffen worden als andere burgers.
Bovendien is inmiddels berekend, dat zelfs een beperkte kernoorlog door roet in de atmosfeer zal
leiden tot een jarenlange nucleaire winter, met zo’n twee miljard doden ten gevolge van massale
misoogsten. En dan zijn er nog de (bijna-)ongelukken met kernwapens door technische en
menselijke fouten, die ons al ettelijke keren tot vlakbij de nucleaire afgrond hebben gebracht.

Daarom roepen wij met nadruk op tot preventie: zorg, dat deze massavernietigingswapens niet
gebruikt kunnen worden, met opzet of per ongeluk. Eliminatie, zoals bepleit door de VN, lijkt
daarvoor de beste therapie. Een verbod op kernwapens zou een grote stap in de goede richting
zijn, zoals bepleit in de Humanitarian pledge, to fill the legal gap for the prohibition and
elimination of nuclear weapons, binnen een half jaar onderschreven door 115 landen.

Wij brengen deze dringende boodschap over aan een ieder die het aangaat: werkenden in de
gezondheidszorg, politici en andere beleidsmakers, ja eigenlijk aan alle Nederlanders.



 26-9-15 gepresenteerd, ondertekend door 100 ‘VIPs’

 19-2-16 gepubliceerd in de gezaghebbende British 
Medical Journal

 19-4-16 aangeboden aan TK

 28-4-16 gebruikt ter inleiding en argumentatie voor 
motie-Servaes, waardoor Rutte-II haar koers terzake
wijzigde

 Basis voor brede maatschappelijke coalitie

 2017: druk op politiek, niet onsuccesvol: 

 RA 10-10-17: actieve inzet voor KW-vrije wereld



 Het kabinet zet zich, binnen het kader van de 
bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een 
kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van 
proliferatie van deze wapens.’

 15-5-18:  motie vHelvert c.s., aangenomen met grote 
meerderheid (t/m SGP): “Nog voor het zomerreces een 
strategie te formuleren om wereldwijde nucleaire 
ontwapening te bevorderen “





Aangeven hoe dit kabinet haar missie 
inzake een KW-vrije wereld zo 
adequaat mogelijk kan uitvoeren, zich 
daarbij gesteund wetend door 85% van 
de Nederlandse bevolking, de VN, de 
NAVO (AA p 1) en het NPV Article VI:



 Considering the devastation that would be visited 
upon all mankind by a nuclear war and the consequent 
need to make every effort to avert the danger of such a 
war and to take measures to safeguard the security of 
peoples, (…)

 Declaring their intention to (…) undertake effective 
measures in the direction of nuclear disarmament,

 Article VI: verplicht ´Each of the Parties to the Treaty
undertakes to pursue negotiations in good faith on 
effective measures(.) on a treaty on general and 
complete disarmament under strict and effective
international control“.



 Medisch-humanitaire redenen kunnen bij het CVV-advies
dienen als  zwaarwegende, en o.i. doorslaggevende 
argumentatie ter onderbouwing van een ‘nucleaire exit-
strategie’. – naast morele, ethische, religieuze en juridische  
argumenten

 Artsen kunnen gezondheidsbedreigingen signaleren, maar 
voor een adequate therapie is vaak de politiek nodig, 
indachtig de woorden van Rudolf Virchow, grondlegger 
moderne geneeskunde:

“Politik ist Medizin im grossem!”


