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Gezondheidszorg Oekraïne bereidt zich voor op kernramp 
 
Beste NVMP-ers en sympathisanten, 
 
Rusland beschuldigde onlangs Oekraïne ervan dat het een ‘vuile bom’ – een conventionele 
bom met radioactief materiaal – zou willen inzetten in de oorlog.  
De Oekraïense president  Zelenski zei in een reactie dat Rusland mogelijk zelf de inzet van een 
vuile bom voorbereidt: ‘Als Rusland belt en zegt dat Oekraïne naar verluidt iets voorbereidt, 
dan betekent het maar één ding: Rusland heeft dit voorbereid’. 
Een vuile bom is geen nucleair wapen, maar een ‘gewone’ bom met een radioactieve lading 
of omhulsel. De ontploffing van de bom is een conventionele ontploffing – het is geen 
nucleaire explosie die een enorme hoeveelheid energie vrijgeeft door atoomsplitsing – maar 
het is nog steeds een explosie die radioactief materiaal kan verspreiden. Op de NVMP-website 
staat hierover een artikel te lezen; dit vindt u op  
https://www.nvmp.org/wat-zijn-vuile-bommen/ 

 
 
Wat de impact van een vuile bom zal zijn is hoogst onzeker.  
Maar wat als Rusland besluit een tactisch kernwapen in te zetten of als een kerncentrale wordt 
geraakt door een voltreffer? Huiveringwekkende scenario’s die in Oekraïne zomaar 
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werkelijkheid kunnen worden. Hoogste tijd voor de Oekraïense gezondheidszorg om zich voor 
te bereiden op een dergelijk rampscenario. 
In The Lancet van 5 november verscheen hierover een artikel waarin Ruth Mitchell van het 
bestuur van International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) aan het woord 
kwam.  
 

 

 
Begin oktober berichtten lokale media dat Oekraïense steden plannen hadden opgesteld voor 
evacuatiecentra in het geval van een nucleaire aanval en dat ze zich van de levering van 
jodiumtabletten hadden verzekerd. Die pillen kunnen de opname van schadelijke radio-
isotopen door de schildklier blokkeren en moeten in geval van nood direct gedistribueerd 
worden onder de bevolking.  
Artsen in Oekraïne vertelden The Lancet dat volgens een mandaat van het ministerie van 
Volksgezondheid, 10% van de teams voor spoedeisende geneeskunde opnieuw is getraind om 
te reageren op chemische, biologische, stralings- en nucleaire risico's. Dit zijn speciaal 
uitgeruste teams die gewonden in een getroffen gebied direct gaan behandelen. 
Volodymyr Vovchuk, directeur van het ziekenhuis in Ivano-Frankivsk, Oekraïne, vertelde ‘Bij 
een radiologische ramp zijn er twee aparte brandwondenafdelingen: één voor chirurgische 
patiënten en één voor therapeutische patiënten. Het aantal toegewezen bedden is zestig voor 
elke afdeling’. De Oekraïense gezondheidszorg is na acht maanden oorlog al met veel leed 
geconfronteerd maar artsen zullen altijd blijven helpen met de middelen die er nog tot hun 
beschikking staan.  
 
Ruth Mitchell legde in The Lancet uit dat bij een tactisch kernwapen, dat nog altijd sterker is 
dan de bommen gebruikt op Hiroshima en Nagasaki, zelfs de meest geavanceerde 
gezondheidszorgsystemen niet in staat zullen zijn om in een dergelijke situatie een adequaat 
antwoord te bieden. Er zullen niet genoeg dokters, verpleegsters, ziekenhuisbedden of 
bedden op de intensive care zijn. Daarbij komt de waarschijnlijke vernietiging van lokale 
gezondheidszorgfaciliteiten en personeel - de atoombom op Hiroshima vernietigde 80% van 
de ziekenhuizen van de stad en doodde bijna al zijn artsen en verpleegkundigen. 
Mitchell: ‘Het zou een verwoestende humanitaire gebeurtenis zijn – niet eentje waar een 
internationale hulporganisatie zomaar ingevlogen kan worden met een response team om de 
helpende hand te bieden, dit is een totaal ander niveau.’ 
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02156-0/fulltext


Het hele artikel is te vinden in de bijlage en op: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02156-0/fulltext 
 
 
 
U kunt ons geluid actief steunen met een donatie 
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