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1. Welkom 
 

2. Overzicht activiteiten 2018 
 

3. Concept Jaarplan 2019 
 

4. Website 
 

5. Hoe gaan we om met opkomende technologie? 
 

6. W.v.t.t.k. / Rondvraag Deelnemers 
 

                  Napraten met een drankje 
 

Agenda 14:00 – 16:00  



Activiteiten in 2018 

Monique Beerlage 
Bijeenkomst Klankbordgroep EMV 14 maart 2019 



2018: 2 themapijlers 

• Laagfrequente EMV 
 

• Radiofrequente EMV 
 

    (Nieuwe technologie ) 
 

4 



Laagfrequente EMV -1 

• Kennisbericht “Elektriciteit in en om het huis” 
Status: op website 

• Ondersteunende info voor professionals “elektriciteit” 
Status: verwerkt in basisinfo (wordt 10e tegel) 

• Memo “Elektrisch koken” 
Status: afgerond, op website 

• Memo “Gelijkstroom-hoogspanning (HVDC)” 
Status: afgerond, op website 

• Memo “werken met/ondergaan van MRI” 
       Status: wordt in 2019 afgerond, overleg met NVMBR 
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Laagfrequente EMV-2 

• Eerste indruk “Advies Gezondheidsraad” 
Status: afgerond, op website 

• Veelgestelde vragen over advies Gezondheidsraad 
Status: afgerond, op website 

• Eerste indruk “Nieuwe netkaart hs-lijnen” 
       Status: afgerond, op website 
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Radiofrequente EMV 

• Kennisbericht “Mobiele communicatie en gezondheid” 
Status: op website 

• Ondersteunende info voor professionals “telecom” 
Status: verwerkt in basisinfo (wordt 10e tegel) 

• Memo “5G en mobiele communicatie” 
Status: afgerond, op website 

• Eerste indruk “NTP onderzoek” 
Status: afgerond, op website 

• Eerste indruk “Onderzoek geheugen/mobiele telefoon” 
Status: afgerond in 2018, in 2019 op website 
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Algemene berichtgeving 

• Memo “Omgaan met nieuwe technologie” 
Thema’s: draadloze verbindingen in huis, een energiezuinig 
huis, elektrisch vervoer 
Status: op website 

• Eerste indruk “Nieuw soort onderzoek 
elektrogevoeligheid” 

Status: afgerond, op website 
• 4 nieuwsberichten op de website (actualiteiten) 
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Overige activiteiten 2018 

• Klankbordgroep bijeenkomst 29 maart 
 

• Opzet en realisatie nieuwe website (zomer 2018) 
 

• Bijdragen aan cursussen 
 

• Opstarten ombouw website, infographics 
 
• Diverse vormen van ondersteuning bij vragen vanuit 

maatschappij 
 

• Ondersteuning bij evaluatie Kennisplatform door 
KWINk Groep 
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Vragen aan Klankbordgroep 

Nieuwe onderwerpen in 2018: 
• 5G en mobiele communicatie 
• Elektrisch koken 
• HVDC 
 
Vragen bij elk onderwerp: 
• Missen jullie nog informatie? 
• Komen er uit jullie achterban nog andere vragen? 
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Inleiding  
Voorlopig Jaarplan 2019 

Monique Beerlage 
Bijeenkomst Klankbordgroep EMV 14 maart 2019 



Twee themapijlers 

Themapijler 1: Laagfrequente EMV 
 
• Afronding memo “MRI” 

Met NVMBR 
• Nieuw onderwerp “Energietransitie en elektrificatie” 
• Aanvulling bij “meten van EMV” 

Interpreteren “eigen meetresultaten” 
• Verbeteren informatie “Elektrisch koken” 
• Aanvulling infographics elektrisch koken en HVDC 
• Bundeling info voor professionals 
• Duiding advies aanpassing/verbreding voorzorgbeleid 
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Twee themapijlers 

Themapijler 2: Radiofrequente EMV 
 
• Eventueel aanvulling bij “5G en mobiele 

communicatie” 
• Aanvulling infographics 5G 
• Bundeling info voor professionals 
• Aanvulling bij “meten van EMV” 

Interpreteren “eigen meetresultaten” 
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Eerste indrukken 

Criteria voor ‘eerste indrukken’ 
 
• Nieuwe inzichten in gezondheidseffecten van EMV 

 
• Sterke bevestiging van bestaande inzichten 

 
• Onderwerpen in de media 

 
• Op verzoek van een deelnemer in Kennisplatform 

EMV 
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Verder in 2019 

 
• Verbeteren website 

SEO, Google Analytics, omzetten pdf-berichten, “straling”, 
infographics 

 
• Denkgroepen verschillende onderwerpen 

Voortzetting denkgroep “elektrisch koken” 
Denkgroep “omgaan met 0,4 mictrotesla” na advies  
Andere onderwerpen (bij voortzetting) 
Notitie doel denkgroepen 

 
• Voorbereiding voortzetting/afronding Kennisplatform 
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Energietransitie 
en 

Elektrificatie van de omgeving 
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www.kennisplatform.nl 
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Websitebezoek laatste half jaar 



Aantal unieke bezoekers 
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Herkomst bezoekers 
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Aantal pagina’s 
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maand aantal pagina’s per bezoek 

sep 2018 3,28 

okt 2018 3,33 

nov 2018 3,16 

dec 2018 3,62 

jan 2019 3,73 

feb 2019 3,21 



Verblijftijd 
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maand Tijdsduur bezoek website (minuten) 

sep 2018 02:58 

okt 2018 02:39 

nov 2018 02:20 

dec 2018 02:54 

jan 2019 02:59 

feb 2019 02:46 



Meest bezocht 

24 

Pagina Type Verblijftijd 

/hoogspanningslijnen-en-elektriciteitsnetwerk/ lijst 0:30 – 1:20 min 

/zendmasten-en-mobiele-telefoons/ lijst 
 

0:30 – 1:20 min 
 

/elektrogevoeligheid/ lijst 
 

0:30 – 1:20 min 
 

/welke-afstand-tot-hoogspanningslijnen-is-veilig/ inhoud 1:20 min 

/wetenschap-over-emv-mobiele-telefoons/ inhoud 1:44 min 

/wat-betekent-5g-voor-de-gezondheid/ inhoud 1:12 min (feb 2019) 

/nieuw-soort-onderzoek-naar-elektrogevoeligheid/ nieuws 3:48 min (sep 2018) 



Vraag aan Klankbordgroep 

Sinds juni 2018 nieuwe website met nieuwe opzet: 
 
• eenvoudige vraag- en antwoordstructuur 
• kortere pagina’s en meer links naar andere pagina’s 
• eenvoudiger taalgebruik 
 
Hoe ervaren de Klankbordgroep-deelnemers deze nieuwe 
opzet? 
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www.kennisplatform.nl 



Reguleren en ‘temmen’ 
van nieuwe technologie 

Prof. dr. R. Hoppe 

Voorzitter Wetenschapsforum 

Klankbordgroepvergadering KP-EMV 

14 maart 2019, RIVM, Bilthoven 

 



…Van ‘kleine’ naar ‘mega’-wetenschap 



Naar moderne technowetenschap en 
‘magische’ technologie: GRAINN 



En het begon met ‘straling’ 
(EMV…) 



Wat doen megawetenschap en ‘magische’ 
technologie met de samenleving? 

 Er zal altijd wantrouwen zijn jegens technologie, die 
immers onontkoombaar en dwingend wordt beleefd. 

 Er zal altijd een gapende kloof bestaan tussen de 
praktijken van hen die bezig zijn complexe EMV-
technologie dag-in-dag-uit te beheersen en verder te 
ontwikkelen, en de 'bezorgde’ individuele 
electriciteitsconsument. 

 Er zal altijd wantrouwen zijn tegen het grote 
bedrijfsleven en de staat: wie beslist over 
investeringen in wat wel en niet wordt onderzocht, 
met welke prioriteiten, en wat er gebeurt met nieuwe 
ontdekkingen? 

 Er zal dus altijd onbestemde politieke steun bestaan 
voor stringente, beperkende maatregelen (zelfs 
wanneer er geen aantoonbaar direct gevaar is…) 

 Dit versterkt een ander structureel patroon in de 
hedendaagse samenleving: een scheiding tussen het 
stimuleren en de reguleringvan technologische 
innovatie. 

 

 





Het zgn. Collingridge dilemma 
 In het beginstadium van technologische innovatie: 

  veel sturingsmogelijkheden, maar weinig kennis over 
mogelijk gevaarlijke bijwerkingen 

 

 In het toepassingsstadium van een ‘gewortelde’ 
technologie: 

 Weinig sturingsmogelijkheden door padafhankelijkheden, 
maar meer/groeiende kennis over gevaarlijke 
bijwerkingen. 



Wanneer te reguleren?  
 scheiding tussen het stimuleren en 

reguleren van technologische innovatie. 

 ‘zwalken’, of beleggen van 
verantwoordelijheden overheid bij 
verschillende (overheids)organen. 

 Bijv. EZK versus VWS bij EMV; maar ook Rijk 
– gemeenten; en overheid-bedrijfsleven 

 Wetenschappelijke risicobeheersing (Gr, 
RIVM, internationale standaardisering) 
koppelen aan rationeel-morele 
rechtvaardiging (gemeentelijke RO 
planvorming, ALARA, voorzorg), en juridisch 
verantwoord handhaven (inspraak, maar 
uiteindelijk juridisch bindende oordelen) 

 Instellen ‘grenzenwerk’-organisaties om 
(zoveel mogelijk) het hele netwerk van 
belanghebbenden bijeen te brengen: bijv. 
oprichting KP-EMV&G 



Van reguleren naar ‘temmen’ van risico’s (1)  

 Naast reguleren van bovenaf door risico-
batenanalyse, staatsinterventie en ‘grenzenwerk’ 
tussen insider-stakeholders, bestaat er zoiets als het 
de facto omgaan met alledaagse risico’s door ze te 
‘temmen’:  

 De gebleken effectiviteit van alledaagse culturele 
gedragsveranderingen (bijv. inzake gezondeid: fruit 
en groenten wassen voor gebruik, dagelijks douchen; 
inzake luchtvervuiling in grote stadsagglomeraties: 
mondkapjes, etc.) 

 De lawine van technologische innovaties (blootstelling 
aan aan EMV), én tegelijk wantrouwen over de 
(gezondheids)risico’s (van allerlei EMV-technologie), 
is alleen door soortgelijke culturele 
gedragsveranderingen te ‘temmen’. 



Van reguleren naar ‘temmen’ van risico’s (2)  

 Dit vereist aanpassingen in de werkwijze van het WF+CF – 
deels al in gang gezet: 

 Van eenzijdige ‘onderwijs het publliek’ naar een 
tweezijdig, interactief FAQ model voor alle 
kennisgebruikers (en sommige kennisaanbieders), inclusief 
handelingsperspectieven (waar mogelijk). 

 Door inzet van ‘denkgroepen’ om bestaande 
gedragspatronen te herkennen, nieuwe op te sporen, en 
veranderingen in gang helpen zetten. 

 (Op termijn vergt dit aanvullende expertise in WF + CF). 

 In huidig klimaat van wantrouwen in media en 
internetplatforms: een alerte en heldere strategie van 
integriteitsmanagement. 
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