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1. Welkom

2. Overzicht activiteiten 2021

3. Concept Jaarplan 2022

4. Politieke verantwoordelijkheid EMV-dossier 

5. Ontwikkeling nieuw voorzorgbeleid 

elektriciteitsvoorziening

6. Onderzoek naar EMV

7. Algemene overwegingen over omgang met nieuwe 

milieurisico’s

8. Witte zone, stralingsarme zone

9. W.v.t.t.k. 

10. Rondvraag deelnemers

Aansluitend drankje

Agenda 14:00 – 16:00 



2. Activiteiten in 2021

Monique Beerlage
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Laagfrequente EMV

• Eerste indruk - Nieuwe analyse van de samenhang 

tussen magneetvelden van hoogspanningslijnen en 

leukemie bij kinderen: risico verdwenen? 

Status: op website

• Nieuwsbericht - Voortgang voorzorgbeleid 

magneetvelden bij onderdelen van het 

elektriciteitsnetwerk

Status: op website

Nieuw voorzorgbeleid magneetvelden

elektriciteitsnetwerk: niet in 2021!

(Beleid, implementatie, aanpassing website, info voor

professionals)
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Radiofrequente EMV

• Q&As over wifi en wifi-6 

Status: op website

• Q&As EMV en bijen (en andere insecten)

Status: bijna gereed, maart/april

• Q&As EMV van radar

Status: bijna gereed, maart/april

• Eerste indruk - Tussenstand in het COSMOS-

onderzoek (eind 2020)

Status: op website

• Eerste indruk - Vraagtekens bij rapport dat mobiele 

telefonie 'waarschijnlijk kankerverwekkend' noemt

Status: op website
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Algemene informatie

• Q&As Voorzorgsbeginsel

Status: op website

• Q&As Metalen voorwerpen op of tegen het lichaam

Status: op website
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Overige activiteiten 2021

• Klankbordgroep online 18 maart

• Vernieuwing, update informatie en aanvulling website

2021: ruim 112.000 bezoekers

• Bijdragen aan cursussen, diverse presentaties

• Diverse vormen van ondersteuning bij vragen vanuit 

maatschappij 

Ondersteuning professionals, vragen per mail / telefoon, 

informatie media

• Reflectie toekomstige rollen Kennisplatform
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3. Concept-jaarplan 2022

Monique Beerlage
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Ontwikkeling nieuwe info

• Q&As Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Welke typen onderzoek zijn er? (randvoorwaarden en (on-) 

mogelijkheden, complexe materie

• Q&As Thuisbatterijen / buurtbatterijen (en opslag in 

elektrische auto’s

Ontwikkeling komende jaren

• Q&As Wetenschappelijke basis van 

blootstellingslimieten

Waar berusten de limieten op? Speciaal aandacht voor mm-

waves

• Q&As Effecten op flora en fauna 

Nader te bepalen (mogelijkheden)
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Duiden nieuwe ontwikkelingen

Verwacht in 2022:

• Publicatie WHO-review over 5G

Analyse wetenschappelijke gegevens

• Twee adviezen Gezondheidsraad over laagfrequente 

velden

Neurologische aandoeningen, kanker bij volwassenen

• Implementatie ICNIRP-2020 RF blootstellingslimieten in 

wetgeving

AMvB onder Telecomwet

• Nieuw voorzorgbeleid magneetvelden elektriciteits-

voorziening

Mogelijk grondige aanpassing/aanvulling website
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Overige activiteiten

• Eerste indrukken, nieuwsberichten

• Actualiseren/vernieuwen website (veel nieuwe 

informatie in 2022), infographics en monitoring 

zoekgedrag

• Klankbordgroepbijeenkomst 9 maart

• Reflectie toekomstige rollen Kennisplatform

• Bijeenkomsten bestuur en fora
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Nieuw telefoonnummer: 088 - 689 7111
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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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CONZENT -onderzoek

Anders omgaan met 
controverses rond 
onzekere nadelige effecten 
van nieuwe technologieën -
5G

Dr. Floortje Moes

Klankbordgroep KP EMV,
9 maart 2022

Bilthoven

9 maart 2022



CONZENT
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› Samenwerking tussen rijksinstituut en universiteit

› Strategische Programma RIVM - thema 'Perceptie en Gedrag'

Bilthoven

9 maart 2022
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Bilthoven

9 maart 2022



Achtergrond
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› Wetenschapsfilosofie/antropologie

› Antropologische methoden: ‘how knowing is done’ in de 

praktijk

› Agnostische positie t.a.v. de diverse waarheidsclaims

› Vraagstuk EMV (→ 5G): veld met verschillende actoren (burgers, 

organisaties, instituties, overheden) die opereren vanuit 

verschillende rationaliteiten/logica’s
Bilthoven

9 maart 2022



Methode

19

› Open interviews 

› Snow balling methode 

› Terugkerende gesprekken om ontwikkelingen te volgen

› Observaties 

› Coderen en analyseren interviews en notities met ATLAS.ti

Bilthoven

9 maart 2022



Doel
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› Kennisdynamiek/politiek beter begrijpen

› Hoe kunnen we productiever omgaan met conflicterende 

waarheidsclaims als het gaat om de (onzekere) 

gezondheidseffecten van elektromagnetische velden?

Bilthoven

9 maart 2022



Output
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› Wetenschappelijke publicaties

› RIVM rapport

Bilthoven

9 maart 2022



Vragen?

Bilthoven

9 maart 2022



Overheidsrespons op 
milieurisico’s

Klankbordgroep KP EMV & G

9 Maart 2022
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Inhoud

Omgang met Milieurisico’s door overheden

• De snelheid van de overheid

• De snelheid van de Nederlandse overheid

• Waarom is de overheid steeds te laat?

• Zijn er mogelijkheden om te versnellen?

• Is EMV schadelijk?

• Advies van het EU Milieuagentschap
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De snelheid van de overheden Internationaal

Late lessons Chapter First Early Warning Date of Effective Risk-reduction Action Years of inaction

Straling 1896 1961-96 65-100

Benzeen 1897 1978 (benzeen uit consumenten 
producten)

81

Asbest 1898 1999, EU ban in 2005 101-107

PCBs 1899 1970-80 (EU en US beperkingen; 
Uitfasering 2010

Ca. 100

Halonen, ozon laag 1974 1987-2010 10-30

Des hormoon 1938 1971-85 33-47

SO2 1952 (Long)
1968 (meren)

1979-2001 27-58
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De snelheid van de overheden Internationaal

Late lessons Chapter First Early Warning Date of Effective Risk-reduction
Action

Years of inaction

Antimicobials as growth promoters 1969 1999 (EU ban) 30

MTBE in benzien ter vervanging 
van lood

1960 2000 (ongewenst in 
Denemarken/Californië)

40+

Vervuiling great lakes 1962/63 1970 verbod op DDT, na 2000 
debat over andere stoffen

10- ??

TBT in anti-aangroei 1976-81 (instorten oesterkweek in 
Frankrijk)

1982-87 (Fr,VK, Antlantic, 2008 
globaal verbod

6-32

Rundvlees hormoon 1972/73 1988 (EU, VS niet) 16+

Gekke koeien ziekte 1979-86 1989 gedeeltelijk verbod 1996 
totaal verbod

10-17
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De snelheid van onze overheid

Late lessons Chapter First Early Warning Date of Effective Risk-reduction
Action (GR)

Years of inaction

Vervuiling door Hoogovens-Wijk 
aan zee

Ca. 1965 Nog niet 51 en meer

Hoogspanningsleidingen oorzaak 
van ziekte

Ca. 1961  of eerder 1975-2000 Niet nodig (GR)
2007- Voorzorg Leukemie
2001 Gemeente Bunnik
2005-2019 Rijksoverheid

44

NIR Commissie 1970 - 12 athermisch 
bio effecten

Nog niet
2011 WHO: kanker mogelijk
2020 GR: Kanker mogelijk

52 en meer 

Q koorts Ca. 2005 bij Geiten 2008 (aanpak uit 2007 volstond niet) 2-3

Amalgaan in vullingen 2001 (bond tegen kwakzalverij) 2018 afbouw in EU
GGD: geen bewijs

18 +
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1979 Childhood Cancer
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TABLE 19. RELATION BETWEEN CHILDHOOD CANCER 

AND PROXIMITY OF RESIDENCE TO CERTAIN 60-HZ 

TRANSMISSION LINES 

(FROM WERTHEIMER & LEEPER, 1979)



1978: Herkent u de EHS verschijnselen?
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TABLE 11. SUBJECTIVE EFFECTS ON PERSONS 

WORKING IN RADIO FREQUENCY

ELECTROMAGNETIC FIELDS (FROM DWYER, 1978).



Is EMV schadelijk?

EMV werkt in op celniveau en daarmee bij alle organismen.

• De overheid neemt alleen de instituties serieus: Vele Jaren, soms zelfs decennia 
lang, waarschuwen wetenschappers en artsen voor de gevolgen van EM straling
van mobiele technologie. 

• Onderzoeken met onwelgevallige uitkomsten worden gewantrouwd: De NTP en 
het Ramazzini onderzoek tonen dat kanker kan ontstaan bij ratten. Het door de 
EU gefinancierde Reflex onderzoek toont oxidative stress aan dat DNA schade
kan geven. Athem 2 laat zien dat DNA schade ook tijdens bellen optreedt.

• De GR ziet 4 mogelijke gezondheids effecten: Kanker, Mannelijk zaad, 
Zwangerschap uitkomsten, Geboorte afwijkingen. Uitkomsten van dieronderzoek
speelt ondergeschikte rol. Duits onderzoek toont misvormingen in 
biggen/koeien.
GR: waarschijnlijk effect op elektrische activiteit van de  hersenen.
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https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/
https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8562392/
https://pubmedinfo.org/wp-content/uploads/2019/09/R70.1_ATHEM-2_en.pdf
https://www.emf-portal.org/de/article/25708


Waarom is de overheid structureel te traag?

• Afweging van ongelijksoortige belangen?

• Onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs wordt verlangd?

• Onvoldoende kennis van onze biologie?

• Innovaties zonder betrokkenheid van medici en biologen?

• Geen Early Warning mechanisme?

• Niet serieus nemen van het voorzorgprincipe?

• Niet serieus nemen van de eigen onderzoeksresultaten?
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Advies van Milieuagentschap EU

Ga anders om met de innovatie maatschappij:

• Erken de complexiteit bij meervoudige effecten en drempelwaarden

• Heroverweeg en verrijk de milieu- en gezondheidsresearch

• Verbeter de kwaliteit en waarde van risico inschattingen

• Bevorder samenwerking tussen industrie, overheid en burgers

• Corrigeer markt falen; gebruik principes als de vervuiler betaalt en 
preventie
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Ervaren van EHS/Elektrostress?

• Omdat mensen dat zelf, tegen hun wil in, vaststellen:
(1) onset of symptoms; 

(2) failure to find a solution; 

(3) discovery of EHS; 

(4) gathering of information about EHS; 

(5) implicit appearance of conviction; 

(6) experimentation; 

(7) conscious acceptance of conviction. 

Overall, symptoms appear before subjects start questioning effects of EMF on their health, which is not 
consistent with the hypothesis that IEI-EMF originates from nocebo responses to perceived EMF exposure.

• Research bevestigt: Belpomme, EMF Guideline 2016 e.d.
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https://ehsf.dk/sites/default/files/inline-files/EHS_in_Denmark_2019_kompWEB_0.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26369906/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22153604/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/


Welke aanpassing van de 

methodiek gaat u 

doorvoeren, zodat de 

overheid tijdig reageert ? 
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Update Witte Zone in Nederland

 Carolien Schooneveld, namens Werkgroep Witte Zone St. EHS
 9 maart 2022 Klankbordgroep KP EMV
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Elektrogevoelige klachten nemen toe
Beeld van stralingsbronnen verschuift, blijkt uit onze metingen:

 Wifi-versterkers -> HF + soms PLC: over het lichtnet

 Omvormers van zonnepanelen – incl. zendtechniek

 Slecht geaarde installaties van zonnepanelen - zeer sterke 
elektrische velden

 Laadpalen van elektrische auto’s

 Zendinstallaties Telecom, incl. ERMES, C2000, radar

 Nieuwe versies smartphones

 Bluetooth toepassingen 
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Top 5 stralingsbronnen in huis
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Wifi routers

Mobiel bellen

DECT telefoons

Problemen met 
elektra in huis

Vuile stroom
Zendinstallaties



Lichtnet vervuiling/dirty power
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Mogelijke bronnen van vuile stroom
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CV ketel

Omvormer 
zonnepanelen

Warmtepomp

Laadpalen

Goedkope 
opladers

Lichtdimmers

Wifi 
versterkers! 
(PLC)



Behoefte aan officiële Witte Zone 
groeit
Opvanglocatie, testlocatie, revalidatie voor (mogelijk) 
elektrogevoelige mensen, op basis van

1. Kennisoverdracht technische aanpassingen aan de 
woning

2. Hulp bij herstel van elektrogevoelige klachten (EHS)
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Pilot: Hof van Moeder Aarde (St. EHS + St. HvMA)

 10 Mensen met EHS verbleven één week, onder 
begeleiding van een zorgverleenster (2021)

 Veel kennis en ervaring t.a.v. hulp bij EHS is opgedaan 
- verslag Stichting EHS volgt
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Abdijhof (Nieuwkuijk, St. Mariapoli Mariënkroon + St. EHS)

- kort verblijf voor lichte elektrogevoeligen en stralingsarme
campingplaatsen in de zomer
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Boerderij in Scheerwolde (part. initiatief + St. EHS)

- kort verblijf voor elektrogevoeligen - ervaringsdeskundige eigenaren
- nog zeker een jaar nodig voor verbouwingen
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Meetspecialisten aan het 
werk

Eigenaar Cees van Doorn



Wat blijkt?
 Ons beeld t.a.v. hulp aan elektrogevoelige mensen 

wordt steeds meer genuanceerd

 Stralingsbelasting verlagen is de eerste stap naar 
herstel van EHS-klachten – maar daarnaast spelen 
hele andere factoren een rol

 Factoren die prima kunnen worden opgepakt door de 
reguliere medische zorg
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Conclusies
 Veel kennis, ervaring en inzet is beschikbaar om een 

stralingsarme opvanglocatie in Nederland vorm te geven

 Officiële of officieuze status voor de/een Witte Zone(s) 
vanuit de Nederlandse Overheid is onontbeerlijk. Hier kan 
het Kennisplatform wellicht in bemiddelen

 Aansluiting bij – en ondersteuning vanuit – zorgpartijen is 
noodzakelijk om de opvang voor elke persoon met 
(mogelijk) EHS toegankelijk te maken.
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Een officiële Witte Zone als stralingsarme opvanglocatie in 
Nederland zou 

 veel onnodig! persoonlijk leed kunnen besparen

en 

 hoge maatschappelijke kosten door ‘onbegrepen SOLK-
klachten’ kunnen voorkómen
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