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‘Stressgrotergevaardanstraling’
Degevolgenvoorde lichamelijkegezondheidvanomwonendenvandegetroffenkerncentrale
in Japanvallenmee, zegtartsKanazawa. Tochblijvende inwonersvanhetgebiedbang.

Van onze verslaggeefster
Joan Veldkamp

minamisomaYukioKanazawaisge-
neesheer-directeurvanhetziekenhuis
inMinamisoma, dat in oktober vorig
jaar – negentienmaandennade kern-
ramp in Fukushima –weer openging.
DeJapansedokterprobeertdemensen
in de regio gerust te stellen. Lukt dat
ook?

Een gebied van 20 kilometer
rondomdenabijgelegenDai-ichi-cen-
trale,waareenmeltdownplaatsvond,
werd geëvacueerd. Op eigen houtje
deeddedokterdaarnaonderzoeknaar
de gevolgen vandenucleaire straling
voordegezondheid.

Uit de risicogroep controleerde Ka-
nazawa1.670kinderentotvijftien jaar
en 6.977 volwassenen. In september
2011was ruim57procent vandeze po-
pulatie internbesmetmetradioactief
cesium137,zijhet inongevaarlijkehoe-
veelheden. Inseptembervorigjaarwas
dat percentage teruggelopen tot
0 procent bij kinderen en 3,5 procent
bij volwassenen. Kanazawa: ‘De in-
ternebesmetting isdusmeegevallen.’
Tijdens de ramp kwam echter ook

radioactief jodium 131 vrij, dat wordt
opgenomendoordeschildklier.Vooral
kinderen lopen daarbij risico, maar
wanneerzepillenkrijgenmetgewone
jodium,raaktdeschildklierverzadigd
enneemtdiegeenradioactiviteitmeer
op.DeJapanseautoriteitenzijntijdens

de ramp meteen begonnen met toe-
dieningvanhet ‘medicijn’.
Kanazawatoontdevoorlopigeresul-

tatenvaneengrootschaligonderzoek
naar schildklierafwijkingen, bij 38.114
kinderenuit Fukushima.Hetwerdge-
houden in de periode april 2011 tot
maart 2012.
Bij 64,2 procent van de kinderen

werden geen afwijkingen gevonden.
Bij 35,3 procentwerden cysten (vocht-
of bloedhoudendegezwellen)kleiner
dan20millimetergedetecteerdenno-
dules (vaste gezwellen) kleiner dan
5 millimeter. Kanazawa: ‘Dat is niet
alarmerend,maar die kinderenmoe-
ten goed in de gaten worden gehou-
den.’
Bij 0,5 procent (186 kinderen) wer-

denechtercystenaangetroffengroter
dan20,1millimeter ennodulesgroter
dan5,1millimeter.Kanazawa: ‘Dezeuit-
komst betekent niet dat zij ook echt
ziek worden, maar ze moeten nader
wordenonderzocht.’
De resultaten zijn niet zorgwek-

kend, volgens de dokter. Bovendien
zullen er twintig jaar lang controles
worden gehouden en kanmendirect
actieondernemenindiennodig. ‘Door
desnelleevacuatie,hetuitdelenvanjo-
diumendevoedselcontroles,vallende
gevolgen vande kernramp voor de li-
chamelijke gezondheid tot nu toe
mee’, stelt Kanazawa.
Een andere positieve ontwikkeling,

aldusdegeneesheer, is de sterk terug-

gelopenstralingindegebiedenbuiten
deevacuatiezone.Metingenvandeau-
toriteiten in de provincie Fukushima
wijzenuitdatdestralingopdemeeste
plaatsen nu velemalen lager ligt dan
de Japanse normvanmaximaal twin-
tigmillisievertper jaar.

Kanazawaconcludeertdatstressop
dit moment een grotere bedreiging
vormt voor de volksgezondheid dan
destralingendedaadwerkelijkegevol-
gendaarvan. ‘Datkrijgikmensenmaar
niet aan het verstand gepeuterd. Ze
zijnnogsteedsbang.’

Wat niet helpt bij de stressbestrij-
ding isdehoudingvanuithetmachts-
centrumTokio. ‘VeelpoliticizijnFuku-
shimaal vergetenendoennet alsof er
nooit iets is gebeurd. Ik begrijp dat
niet! Zelfs een kleine aardbeving, ver-
oorzaakthiernogsteedspaniek.’

Ook blijven de autoriteiten ten on-
rechte de indrukwekkendat evacués
ooit terug kunnennaar huis. ‘Binnen
eenstraalvan10 kilometerrondomde
centrale is dat uitgeslotenwant daar
blijftdebesmettingtehoog.Buitendie
10 kilometer valt het nogmaar te be-
zien.’

Sommige deskundigen waarschu-
wenechter voor teveeloptimisme.Zo
barenderesultatenvanhetonderzoek
naarschildklierafwijkingenprofessor
Thera Links zorgen. Links is als inter-
nistendocrinoloogverbondenaanhet
UniversitairMedischCentruminGro-
ningen. ‘Er iswereldwijdweinigonder-

zoekgedaanonderkinderen,maaruit
de beperkte data die er zijn, blijkt dat
normaal gesprokenmaar zo’n 2 pro-
centvandekinderennodulesheeft. In
Fukushimaisdatruim35procent.Dat
vind ik een opmerkelijk verschil. Die
groep moet zeker goed in de gaten
wordengehouden,want bij kinderen
is de kans dat nodules zich ontwikke-
lentotkwaadaardigegezwellengroter
danbij volwassenen.’
Greenpeace Japan plaatst vooral

kanttekeningenbijdeconclusiedatde
straling buiten de ontruimde gebie-
denondercontrole is. ‘Deautoriteiten
meten op een hoogte van een meter
bovendegrond.Wijverrichtenonzeei-
genmetingen aande grond. Dan zijn
deuitkomstenaanzienlijkhoger.’ Vol-
gensGreenpeaceishetvanbelangook
opdie hoogte de stralingswaarden te
metenomderisico’s voorkinderen te
kunneninschatten.Zelfs indestadFu-
kushima, die op60 kilometer afstand
ligt vande centrale, detecteert Green-
peace nog altijd hotspots met stra-
lingsniveaus die drie tot vier keer ho-
ger liggendanwatmaximaal is toege-
staan. ‘Diehotspotszijnoveral indere-
gio. Daarom moeten we zeer alert
blijven.’

Dit artikel maakt deel uit van een se-
rie over‘Japan na de kernramp’; de
serie kwam tot stand met subsidie
van het Fonds Bijzondere Journalis-
tieke Projecten; www.fondsbjp.nl.

Een moeder en zoon worden gecheckt op blootstelling aan straling, vlak na de ramp in Fukushima in 2011. Foto Asahi Shimbun / EPA
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35,3
procent van de kinderen uit de buurt
van de kerncentrale had kleine cys-
ten en nodules in de schildklier.


