
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEEFREGELS 

NA POLIKLINISCHE TOEDIENING I-131 THERAPIE 
 
 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 
  



Inleiding  
 
Mevrouw/meneer ___________________________________ 
 
U bent op ___________ poliklinisch behandeld met een 
therapeutische hoeveelheid radioactief jodium. De dosis die u 
kreeg, is zo laag dat u niet opgenomen wordt in het ziekenhuis. 
U kunt echter in lichte mate andere personen aan straling 
blootstellen. Dit brengt weliswaar geen direct gevaar met zich 
mee, maar de hoeveelheid straling dient toch altijd zo klein 
mogelijk te zijn. Dit geldt voor iedereen, maar voor kleine 
kinderen in het bijzonder. 

 
U wordt zeer dringend geadviseerd om de in deze folder 
vermelde leefregels zo goed mogelijk te volgen. De hoeveelheid 
straling die anderen en vooral uw huisgenoten op deze manier 
kunnen ontvangen, is dan zeer aanvaardbaar. Ten aanzien van 
uw huisdieren hoeft u geen voorzorgsmaatregelen te treffen. 
 
 

Periode dat de leefregels moeten worden gevolgd 
ingaande op de datum van de behandeling 

Ten opzichte van kinderen 

jonger dan tien jaar 

Ten opzichte van personen 

ouder dan tien jaar 

 
 

 

 
 
Overige bijzonderheden: 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 



Leefregels 
 
Mag ik contact hebben met zwangere vrouwen?  
U moet zo weinig mogelijk contact hebben met zwangere 
vrouwen. Probeer op minstens twee meter afstand van 
zwangeren te blijven. 
 
Is het veilig om zwanger te worden of een kind te verwekken? 
Een beetje radioactief jodium blijft ongeveer twee maanden in 
uw lichaam. Eventueel door het radioactieve jodium 
beschadigde zaad- of eicellen zijn echter pas na ongeveer vier 
maanden uit het lichaam weg. Daarom is het verstandig om pas 

na vier maanden zwanger te worden of een kind te verwekken. 
 
Kan ik nog steeds voor mijn kinderen zorgen? 
Als uw kinderen jonger dan tien jaar zijn, moet u zo min 
mogelijk direct lichamelijk contact met uw kinderen hebben, 
zoals knuffelen en op schoot houden. Het gevaar van de 
straling is voor kleine kinderen namelijk groter dan voor 
volwassenen. 
 
Mag ik contact hebben met baby’s? 
Bij kinderen jonger dan twee jaar moet u iemand anders 

vragen om, gedurende de tijd dat de leefregels gelden, voor 
deze kinderen te zorgen, zoals luiers verwisselen en eten 
geven. U wordt aangeraden om, indien mogelijk, deze kleine 
kinderen uit logeren te sturen. 
 
Kan ik doorgaan met borstvoeding? 
Het radioactieve jodium gaat via het bloed naar de moedermelk 
gedurende een vrij lange tijd. Borstvoeding moet daarom voor 
de behandeling worden gestopt. Na de behandeling mag u geen 
borstvoeding geven en ook afkolven is niet toegestaan.  
 
Kan ik lichamelijk contact hebben met mijn partner of andere 
huisgenoten? 
Lichamelijk contact, zoals omarmen of vrijen, moet worden 
beperkt tot circa een half uur per dag. U moet in aparte bedden 
slapen die minimaal twee meter uit elkaar moeten staan. Deze 
afstand geldt ook als de bedden in verschillende kamers staan. 
Muren houden de straling namelijk niet voldoende tegen. 



 

Gelden de leefregels ook voor personen van zestig jaar en 
ouder? 
Het gevaar voor straling is veel kleiner wanneer men ouder is 
dan zestig jaar. Indien uw huisgenoten ouder zijn dan zestig 
jaar, behoeft u daarom deze regels niet streng te volgen. Neem 
alleen die maatregelen die makkelijk te nemen zijn, zoals enige 
afstand houden bij eten, televisie kijken en lezen. 
 
Mag ik bezoek ontvangen? 
Bezoekjes korter dan ongeveer twee uur zijn geen probleem. 
Houd wel ongeveer twee meter afstand tot uw bezoek en 

vermijd lichamelijk contact. U moet het bezoek van jonge 
kinderen en zwangeren zoveel mogelijk vermijden. 
 
Mag ik werken? 
De meeste patiënten kunnen na vertrek uit het ziekenhuis 
gewoon gaan werken. Indien u met kleine kinderen of op zeer 
korte afstand van uw collega’s werkt, kan het nodig zijn om 
enige tijd te verzuimen. Vraag uw behandelend arts in het 
ziekenhuis om met de stralingsdeskundige te overleggen voor 
een advies ‘op maat’. Dit is ook van belang voor uw 
bedrijfsarts. 

 
Mag ik naar school? 
Nee, gedurende enige tijd moet u school verzuimen. Hoe lang 
dit verzuim duurt, overlegt u met uw behandelend nucleair-
geneeskundige in het ziekenhuis. 
 
Kan ik naar de film of het theater gaan? 
Liever niet. Vermijd bioscopen, kroegen en andere 
gelegenheden waar u langer dan een uur vlak bij andere 
mensen zit of staat.  
 

Kan ik gebruik maken van het openbaar vervoer? 
De eerste week na thuiskomst moet u reizen met het openbaar 
vervoer die langer dan een uur duren alleen maken als het niet 
anders kan. Probeer bij langere ritten een plaats te vinden waar 
u alleen zit of ga af en toe ergens anders zitten. 
 
 



 

Kan ik een taxi nemen? 
Jawel, maar ga rechts achterin zitten en niet naast of achter de 
chauffeur.  
 
Kan ik vliegen? 
Voor vliegreizen is advies ‘op maat’ door de stralingsdeskundige 
vereist. 
 
Kan ik hetzelfde toilet gebruiken als anderen? 
Ja, maar kijk uit met knoeien. Daarom moet u, ook als u een 
man bent, zittend plassen. Gebruik altijd wc-papier en spoel de 

wc door. Het is ook belangrijk dat u altijd direct na afloop uw 
handen wast. 
 
Wat moet ik doen met wasgoed, serviesgoed en handdoeken? 
Het jodium gaat ook in zweet en speeksel zitten. Het is daarom 
belangrijk dat u uw wasgoed, handdoeken, bord, bestek etc. 
niet samen met anderen gebruikt. U kunt al deze spullen 
gewoon met de andere was mee (af)wassen. Na het (af)wassen 
kan alles weer door iedereen gebruikt worden. Het is dan weer 
helemaal veilig. 
 

Wat moet ik of mijn familie doen als ik (onverwachts) in een 
ziekenhuis wordt opgenomen? 
Degene die u opneemt moet dan direct verteld worden dat u 
pas behandeld bent met radioactief jodium. Doe dit ook als u in 
hetzelfde ziekenhuis bent opgenomen als waarin u met jodium 
bent behandeld. 
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op 
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met uw 
behandelend nucleair geneeskundige, via telefoonnummer  
010 - 461 6048. 
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