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Voorwoord

Nucleaire technieken leveren belangrijke bijdragen op tal van terreinen in onze 

maatschappij. Het bestuur is van mening dat dit in de toekomst niet zal veranderen. 

Recente ontwikkelingen zoals het opzetten van protonenbestralingsfaciliteiten in 

Nederland getuigen daarvan.

Nucleaire technieken stellen ons in staat nieuwe geneesmiddelen en geneeswijzen te ontwikkelen. 
Kerncentrales kunnen een belangrijke rol spelen bij het CO2-arm opwekken van elektriciteit. De belangstelling 
hiervoor lijkt de laatste tijd weer toe te nemen. Wellicht speelt het nog niet opgeloste (technische) probleem 
van het realiseren betaalbare opslag van door wind en zon opgewekte elektrische energie voor gebruik in 
‘donkere en windstille perioden’ een rol.
Minder zichtbaar maar evenzo van belang is de rol die nucleaire technieken spelen op het terrein van de 
ontwikkeling van materialen.
De Stichting KernVisie wil zich daarom blijven inzetten voor het bevorderen van het gebruik van nucleaire 
technieken op de terreinen waar dat nodig en nuttig kan zijn. Op 1 januari 2018 telde de stichting 142 
begunstigers.

G.H. Boersma
Secretaris Stichting KernVisie
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Bestuur
Het bestuur kwam dit jaar 5 maal bijeen. Ook dit jaar was de gastheer steeds het Reactor Instituut Delft, 
waarvoor dank van het bestuur. De samenstelling van het bestuur werd in 2017 gewijzigd door het toetreden 
van de heer W. Hiddink en mevrouw J.D. Bruin in respectievelijk juni en september van dit jaar.

Bestuursleden en adviseurs zijn actief op het gebied van het houden van voordrachten (Probus, Rotary, 
Lions, onderwijsinstellingen). Het leggen en onderhouden van contacten met de politiek blijft een strategisch 
communicatiemiddel van de Stichting KernVisie.

Ir. A.M. Versteegh
voorzitter

Ir. J.C.L. van Cappelle

Drs. J.J. de Jong

Ir. G.H. Boersma            
secretaris

Prof. Ir. R.W.J. Kouffeld

Mevr. J.D. Bruin

Ir. E.W. Schuuring
penningmeester

Ir. G.C. van Uitert
webmaster

Ing. W. Hiddink
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Kernvisie Magazine

Het Kernvisie Magazine ontwikkelde zich in 2018 verder langs de lijn zoals in 2012 is 

ingezet. Zowel het bestuur als de redactie van de stichting ontvangen net zoals in de 

afgelopen jaren positieve feedback op de inhoud van het magazine. De productie van 

het magazine ligt voor een groot deel in handen van het communicatiebureau Sherpa 

en de Fries. De inzet van dit bureau zal ook in de komende jaren de basis blijven voor 

Kernvisie Magazine.
 
In zijn voorwoord van het eerste nummer van 2018 
gaat voorzitter André Versteegh in op de nucleaire 
sector als een van de veiligste en meest gecontroleerde 
sectoren ter wereld en de rol van de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). “De 
nucleaire sector in Nederland is veel groter en meer 
divers dan de meeste mensen denken en dat geeft de 
ANVS dan ook flink wat om handen”, aldus Versteegh. 
Onafhankelijkheid en transparantie ziet de ANVS als 
belangrijke waarden. Vanuit die visie mocht KernVisie 
meekijken tijdens een reguliere inspectie bij de hoge 
flux reactor (HFR) van NRG in Petten waarvan in het 
eerste nummer uitgebreid verslag wordt gedaan.
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Ronald Schipper en Patrick Arends met de HFR op de achtergrond
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Prof. dr. Marnix Lam is hoogleraar nucleaire geneeskunde in het UMC Utrecht. 

Als zodanig werkt hij in de kliniek op de afdeling radiologie en nucleaire 

geneeskunde, en geeft  daarnaast onderwijs en verricht onderzoek. Lam ziet binnen 

zijn werkterrein een duidelijke toename in het gebruik van medische isotopen 

en ziet het gevaar van een terugval in de productie die direct tot problemen in 

de zorg kan leiden. Lam over de noodzaak van PALLAS: “Ik benadruk met klem 

dat PALLAS er moet komen. Het is goed voor onze patiënten, het is goed voor 

nieuwe ontwikkelingen voor kankerpatiënten, en het is goed voor de Nederlandse 

kenniseconomie!”

“IK BENADRUK MET KLEM DAT PALLAS ER MOET KOMEN”

Op dit moment zijn er wereldwijd zes reactoren die medische isotopen produceren. Van die zes is de HFR (Hoge Flux Reactor) in Petten één van de belangrijkste productiefaciliteiten en produceert maar liefst dertig procent van alle isotopen wereldwijd. Lam: “Recent was er een probleem met de huidige reactor in Petten en werd het weer eens duidelijk hoe belangrijk deze reactor is voor de productie van isotopen voor medische toepassingen. Als de productie stilvalt is er direct een probleem en komt de zorg van honderden patiënten per dag in Nederland in gevaar. Concreet kunnen we dan geen beeldvorming doen, bijvoorbeeld voor het opsporen van kanker, en kunnen we bepaalde behandelingen niet uitvoeren, bijvoorbeeld de behandeling tegen schildklierkanker.”
 
TECHNETIUM-99M
Vanwege het enorme belang voor de medische sector is Lam ook persoonlijk bij de Stichting voorbereiding PALLAS betrokken. “Ik geef advies over het huidige gebruik van isotopen voor medische toepassingen en het toenemende gebruik daarvan in de toekomst”, vult Lam aan. Over nut en noodzaak van medische isotopen is hij helder: “Isotopen uit de reactor worden ingezet voor beeldvorming 

en therapie. Door isotopen te binden aan bepaalde stoffen kun je processen in het lichaam in beeld brengen.” Een goed voorbeeld daarvan is volgens hem suiker. “Tumoren gebruiken meer suiker dan de 

rest van het lichaam, dus na het innemen van suiker zal een groot deel daarvan naar deze tumoren gaan. Door de suiker radioactief te maken met isotopen kun je de suiker in het lichaam volgen en kun je op een scan zien waar het zich ophoopt.” Dat geeft medici de mogelijkheid om kanker en uitzaaiingen van kanker heel gevoelig op te sporen. Daarnaast worden krachtige isotopen ingezet als behandeling tegen kanker. Een voorbeeld daarvan is jodium. “Dat wordt vrijwel alleen opgenomen in schildklierweefsel en schildklierkanker. Door radioactief jodium in te nemen kun je heel gericht schildklierkanker bestrijden. Alles wat niet naar de schildkliertumor gaat plas je uit. Daardoor zijn bijwerkingen van nucleaire geneesmiddelen meestal zeer gering. ”Het belangrijkste isotoop dat voor beeldvorming wordt gebruikt, is technetium-99m. Zonder reactor krijgen wij geen technetium-99m en kunnen we die beeldvorming niet doen”, aldus Lam. Belangrijke andere isotopen voor behandeling die uit de reactor komen, zijn: jodium-131 en lutetium-177. 

BEHANDELINGEN 
VERVIERVOUDIGD
Lam constateert ook een stijging in de behoefte aan radio-isotopen. De groei is enorm. De laatste jaren bedroeg die zo’n dertig procent per jaar voor diagnostische 

“PALLAS IS GOED VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOOR KANKERPATIËNTEN EN IS GOED VOOR DE NEDERLANDSEKENNISECONOMIE!”
Prof. dr. Marnix Lam
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In het laatste nummer waarin de Special over PALLAS is opgenomen kijkt André Versteegh nog even terug 
in het jaar. 2018. Het ‘venijn’ (of zegen) zat ‘m in de staart van het jaar met een uitzending van Zondag 
met Lubach waarin plotseling kernenergie als gelijkwaardige partner naast renewables werd opgevoerd. In 
Nieuwsuur verklaarde Klaas Dijkhoff van de VVD: “Ik zie niet hoe je de doelen haalt zonder kernenergie. 
Dus wat mij betreft gaan we snel beginnen met bouwen.” De Special werd zeer goed ontvangen door de 
Stichting PALLAS, die niet alleen veel extra exemplaren bestelt maar ook nog eens contact met de redactie 
opneemt om te zeggen dat ze deze editie van Kernvisie Magazine overal verspreiden, zowel de papieren 
versie als de pdf. Dit komt volgens hen omdat Kernvisie Magazine verscheidene stakeholders aan het woord 
heeft gelaten over nut en noodzaak van de nieuwbouw van de PALLAS-reactor. 

KernVisie nr 03 juni

KernVisie nr 05/06 december

KernVisie nr 04 oktober
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Website www.KernVisie.com

Het bestuur acht de toegankelijkheid en de doorzoekbaarheid van de website van 

groot belang voor het realiseren van de doelen van de Stichting. Daarom wordt er 

veel energie gestoken in het verder actualiseren en beter toegankelijk maken voor de 

tegenwoordige ‘ínformatiezoeker’.
 
De website informeert over actuele ontwikkelingen en verstrekt informatie over de stichting. Eind 2016 
is de website aangepast aan actuele ontwikkelingen. Gemiddeld één keer per week verschijnt er een 
nieuwsbericht op de website welke ook in de nieuwsbrief wordt verspreid.

Naast de pdfs van de in dit jaar uitgebrachte Kernvisie Magazines staan ook de beleidsdocumenten zoals 
jaarverslagen en begrotingen op de website. 

De site vormt een goede combinatie met het magazine omdat het bij uitstek geschikt is voor 
achtergrondinformatie en opinies. Het bestuur acht beide, zowel ieder apart als in onderlinge samenhang, 
van groot belang voor het realiseren van de doelen van de Stichting KernVisie.
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2018 in cijfers
De papieren oplage van het Magazine is ongeveer 1.750 stuks. Tot medio 2018 werd die aangevuld met 
gemiddeld 400 exemplaren die per email werden verstuurd.  Daarna werd dat aantal teruggebracht tot 
ongeveer 100 stuks aangevuld met een nieuwe mogelijkheid tot verspreiding ingesteld door het beschikbaar 
stellen van de app KernVisie. Deze gratis app is beschikbaar voor iOs en Androïd.

De website werd in 2018 wekelijks 50 keer, oplopend naar 100 aan het einde van het jaar bezocht.
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Financieel Jaarverslag Stichting KernVisie 2018

Dit financieel jaarverslag van de Stichting KernVisie over het jaar 2018 presenteert de 

financiële positie, de balans per 31 december 2018 en de rekeningen van baten en 

lasten over 2018. Ter vergelijking zijn tevens de cijfers over 2017 opgenomen.

De Stichting KernVisie heeft in 2018 een positieve liquiditeitsmutatie ondergaan van 7.065 Euro.

Bijdragen zijn ontvangen van de begunstigers. In overeenstemming met de doelstellingen van de Stichting 
KernVisie zijn de middelen gebruikt voor het uitbrengen van het Kernvisie Magazine. Het Kernvisie Magazine 
wordt uitgebracht met behulp van een professioneel communicatiebureau. Er heeft voor de begunstigers dit 
jaar geen excursie plaatsgevonden.

E.W. Schuuring
Penningmeester Stichting KernVisie 2018

FINANCIËLE POSITIE

 31-12-2018 31-12-2017
 € €

Liquide middelen:
ING-rekening 228 506
Zkl Spaarrekening 54.089 46.746
Vooruitbetaald Nuclear Elephant
 54.317 47.252

Mutatie liquiditeitspositie 7.065

BALANSEN PER 31 DECEMBER

 31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA € €

Liquide middelen:
Zkl Spaarrekening 54.089 46.746
ING rekening 228 506

Totaal 54.317 47.252

PASSIVA

Eigen vermogen:
Kapitaal 54.317 47.252

Totaal 54.317 47.252
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 Rekening Begroting Rekening
 2018 2018 2017
BATEN	 €	 €	 €

Bijdrage begunstigers 63.440 62.000 57.785
Bijdrage NNS, druk- en verzendkosten Nieuwsbrief 5.000 5.000 
Inkomsten congres   510
Boeken verkoop 29  200
Interest 51 100 143

Totaal Baten 68.520 67.100 58.638

LASTEN

Opmaak, druk- en verzendkosten Kernvisie Magazine 25.320 27.500 24.716
Redactie Kernvisie Magazine 31.283 27.500 27.428
Actueel nieuws op website  5.000 5.567
Activiteiten (o.a. Congres) 2.003 2.100 13.437
Website (incl. ondersteuning) 1.779 1.500 1.206
Excursie  500
Bestuurskosten 1.070 2.000 904
Onvoorzien  1.000
Saldo 7.065 0 -14.620

Totaal Lasten 68.520 67.100 58.638


