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2 3samenvatting

Op 22 mei 2014 vond de elfde bijeenkomst van de Klankbordgroep 

EMV plaats in ’s-Hertogenbosch. De stand van zaken en voortgang 

van het Kennisplatform zijn besproken. Verder stonden drie onder-

werpen centraal: scholen en draadloze communicatie, EMV luwe 

gebieden, en hulp bij elektrogevoeligheid. Per thema waren er spre-

kers zowel vanuit het Kennisplatform als vanuit de maatschappelijke 

organisaties. Elk onderwerp werd afgesloten met een discussie. 

Droeve gebeurtenissen	

Aan	het	begin	van	de	bijeenkomst	staat	de	voorzitter	stil	bij	de	recente	

droeve	gebeurtenissen;	dat	een	aantal	mensen	met	ernstige	gezond-

heidsklachten	een	einde	aan	hun	leven	hebben	gemaakt.	Het	Kennis-

platform	betreurt	het	zeer	dat	de	hulpverlening	niet	in	staat	is	geweest	

deze	mensen	te	helpen.	Het	Kennisplatform	vindt	hulp	bij	elektro-

gevoeligheid	belangrijk,	al	is	het	Kennisplatform	zelf	geen	hulpverle-

ner,	maar	faciliteert	en	ondersteunt	het	professionals	en	hulpverleners.	

Het	Kennisplatform	wil	graag	steun	geven	bij	de	opzet	van	een	hulplijn	

en	heeft	daarvoor	inmiddels	concrete	stappen	gezet.	

Stand van zaken Kennisplatform

Zoals	bekend,	is	dit	het	laatste	jaar	dat	de	overheid	het	Kennisplatform	

volledig	financiert.	Inmiddels	zijn	gesprekken	gevoerd	over	de	haalbaar-
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heid	van	gemengde	financiering.	De	overheid	en	de	elektriciteitssector	

zijn	bereid	om	ieder	één	derde	van	de	kosten	te	vergoeden.	De	telecom-

sector	heeft	aangegeven	het	Kennisplatform	belangrijk	te	vinden,	maar

de	discussie	over	medefinanciering	is	nog	niet	afgerond	en	wordt	

vervolgd.	Ook	zijn	gesprekken	gevoerd	met	vertegenwoordigers	van	

verschillende	maatschappelijke	organisaties	over	de	nieuwe	structuur	

van	het	Kennisplatform	na	2014.	Daar	zijn	een	aantal	goede	voorstellen	

uit	gekomen,	zoals	het	voorstel	om	een	vertegenwoordiger	vanuit	de	

maatschappij	in	het	bestuur	op	te	nemen	en	in	het	wetenschapsforum	

een	wetenschapper	van	buiten	het	Kennisplatform.	

Zijn we op de goede weg?

M.	Haas	(NIBE)	houdt	een	voordracht	waarin	hij	uiteenzet	wat	de	

Bussum	Groep	van	de	voortgang	van	het	Kennisplatform	vindt.	Haas	

stelt	aan	de	kaak	waarom	het	niet	lukt	met	maatregelen	nemen	voor	

mensen	met	EHS,	terwijl	het	simpelweg	om	drie	aandachtspunten	gaat:	

erkenning,	hulp	en	voorlichting	voor	elektrogevoelige	mensen.	Haas	

vindt	dat	het	Kennisplatform	niet	voldoende	aan	deze	punten	werkt,	

maar	veel	doet	aan	ontkenning.	Ook	de	kennisberichten	getuigen	

volgens	hem	niet	van	openheid,	maar	zijn	gericht	op	geruststellen.	

Hij	geeft	hiervan	een	aantal	voorbeelden.	De	input	van	de	Bussum	

Groep	wordt	vaak	moeizaam	doorgevoerd	in	de	kennisberichten.	

Haas	stelt	ter	discussie	waarom	het	zo	ingewikkeld	moet.	Hoewel	al	is	

overeengekomen	dat	indien	geen	consensus	komt	de	mening	van	de	

Bussumse	groep	wordt	toegevoegd,	gebeurt	dit	niet	in	de	praktijk.	

Haas	benadrukt	dat	er	wel	mensen	zijn	binnen	het	Kennisplatform	die	

oprecht	hun	best	hiervoor	doen,	maar	toch	lukt	het	niet.	De	Bussum	

Groep	concludeert	dat	zij	andere	wegen	moet	bewandelen	en	vindt	

dat	het	Kennisplatform	het	bereiken	van	de	doelstellingen	(erkenning,	

hulp	en	voorlichting)	alleen	maar	in	de	weg	staat.	Haas	betwijfelt	of	

het	Kennisplatform	en	de	Klankbordgroep	op	de	goede	weg	zijn.	Hij	

ziet	geen	plaats	voor	ngo’s	in	deze	Klankbordgroep	tenzij	het	Kennis-

platform	snel	gaat	werken	aan	erkenning,	hulp	en	voorlichting.	

In de discussie geeft de voorzitter aan dat hij begrijpt dat het geduld van de 

Bussum groep op de proef wordt gesteld. Hij kan echter nu niet veel meer bieden 

dan het wachten op de financiering voor een vervolg op het Kennisplatform. Als 

die financiering rondkomt, zal het Kennisplatform haar taken uitbreiden, zoals 

eerder is besproken en ook op de punten die Haas heeft genoemd. Van Gils (NPS) 

vindt dat het Kennisplatform weinig heeft bereikt. De voorzitter is het daar niet 

mee eens. Volgens hem is het Kennisplatform veel opener gaan werken en heeft 

het maatschappelijke organisaties, waaronder de Bussum groep, meer ruimte 

gegeven om invloed te hebben op de producten, het programma en het onder-

zoeksprogramma van het Kennisplatform. De voorzitter erkent dat er een verschil 

van mening blijft, over wat er aan de hand is, maar hij pleit ervoor om met 

elkaar in gesprek te blijven. 

Een voorbeeld van digitalisering op school: het Groningse Alfa-college

Binnen	het	thema	Scholen en draadloze communicatie	komen	nu	drie	spre-

kers	aan	bod.	De	eerste	spreker	is	J.	Walvius,	docent	en	coördinator	op	

het	Alfa-college	(een	ROC	in	Groningen).	Hij	vertelt	over	de	toenemende	

digitalisering	van	zijn	school,	waar	inmiddels	95%	van	de	leerlingen	

verplicht	is	om	een	eigen	laptop	te	gebruiken	op	school.	Walvius	legt	

uit	dat	digitalisering	voor	zijn	school	belangrijk	is	omdat	de	opleidin-

gen	veranderd	zijn.	Voorheen	werden	studenten	breder	opgeleid,	maar	

tegenwoordig	zijn	de	opleidingen	veel	specialistischer.	Verschillende	

uitstroomprofielen	vergen	een	snelle	anticipatie	op	ontwikkelingen.	

Ook	de	rol	van	de	docent	is	veranderd,	van	kennisoverdrager	naar	

begeleider.	De	medewerkers	van	de	school	moeten	ten	dienste	staan	van	

het	onderwijs	en	dat	kan	alleen	op	een	digitale	manier.	Ook	moet	het	

MBO-beroepsonderwijs	aansluiten	bij	het	beroepenveld	waar	veel	met	

computers	wordt	gewerkt.	

Walvius	vertelt	dat	tijdens	het	digitaliseren	van	de	leer-	en	werkomge-

ving	nauwelijks	dilemma’s	hebben	gespeeld.	Er	waren	geen	bezorgde	

ouders	of	leerlingen.	Wel	gaf	de	OR	(bestaande	uit	leerkrachten)	aan	dat	

zij	zorgen	hadden	over	de	straling	van	wifi.	Daarom	is	besloten	tot	het	

meten	van	de	specifieke	situatie	(de	EMV)	op	school.	De	directie	heeft	na	

de	metingen	(door	DNV	GL)	besloten	om	de	verdere	digitalisering	uit	te	

voeren.	De	vaste	telefonie	gaat	eruit	en	de	school	wil	de	digitale	bereik-

baarheid	verbeteren	tussen	collega’s	onderling	en	tussen	docenten	en	

leerlingen.	
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Voorlichtende folder over wifi op school 

De	tweede	spreker	binnen	het	onderwerp	Scholen en draadloze commu-

nicatie	is	mw	C.	Schooneveld	(Stichting	EHS).		Zij	vertelt	over	de	voor-

lichtende	folder	Wifi op school? Pak de draad weer op!,	een	initiatief	van	

Stichting	EHS,	Stop	UMTS,	NIBE	en	NPS.	

Mw	Schooneveld	vertelt	over	de	aanleiding	en	de	redenen	voor	deze	

folder.	Stichting	EHS	kreeg	meldingen	binnen	van	kinderen	die	ziek	

werden	op	school.	Achteraf	bleek	dat	bij	de	scholen	van	deze	kinderen	

kort	ervoor	draadloos	internet	was	uitgerold.	Kenmerkend	was	dat	de	

klachten	verdwenen	zodra	wifi	weg	was,	want	kinderen	knapten	thuis	

weer	op	(thuis	was	geen	wifi	omdat	bekend	was	dat	zij	elektrogevoelig	

waren).	De	folder	is	ook	gemaakt	omdat	er	steeds	meer	verzoeken	zijn	

om	heldere	informatie.	Vaak	is	het	een	zoektocht	voor	mensen	door	een	

brei	aan	informatie.	Mensen	willen	toegankelijke	informatie	waar-

mee	bijvoorbeeld	ouders	het	gebruik	van	wifi	kunnen	aankaarten	bij	

de	scholen.	Uit	een	peiling	van	Stichting	EHS	in	2012	onder	90	basis-

scholen	in	Nederland	bleek	dat	70%	van	schoolleiders	had	nog	nooit	

gehoord	van	de	mogelijke	risico’s	van	EMV.	Stichting	EHS	maakt	zich	

zorgen	over	de	gezondheid	van	toekomstige	generaties.	

Naast	het	beschikbaar	stellen	van	de	folder	(digitaal	en	papier),	geeft	

Stichting	EHS	ook	presentaties	aan	schoolbesturen.	Ook	stuurt	ze	

mensen	op	verzoek	een	brief	toe	met	informatiebronnen	over	EMV	

en	wifi	en	verwijst	ze	door	naar	technisch	specialisten	indien	nodig.	

Bijvoorbeeld	als	een	school	de	stralingsbelasting	in	kaart	wil	brengen	

of	een	stralingsarme	plek	wil	creëren	voor	een	zieke	leerling.	

Reacties	op	de	folder	zijn	positief.	Vaak	vragen	mensen	waarom	de	

overheid	deze	informatie	niet	geeft.	Er	is	een	verschil	in	aanpak	tussen	

scholen	die	algemene	informatie	opvragen	en	scholen	die	een	leerling	

of	leerkracht	met	EHS-klachten	hebben.	En	Stichting	EHS	merkt	dat	de	

behoefte	aan	informatie	over	wifi	groeit.	

Stichting	EHS	pleit	voor	een	gezonde	digitale	toekomst	op	scholen,	en	

adviseert	daarvoor:

–	 Gebruik	bedraad	internet	en	geen	wifi	op	scholen.	Stichting	EHS	is		

	 niet	tegen	digitalisering	maar	wil	niet	dat	dit	automatisch	draadloos		

	 gaat.	

–	 Gebruik	geen	draadloze	DECT-telefoons	op	scholen,	maar	Eco-mode		

	 Plus	DECT.

–	 Schakel	mobiele	telefoons	van	leerlingen	uit	op	school	en	hou	ze		 	

	 bijvoorbeeld	tot	de	pauze	in	een	kluis.

–	 Neem	direct	contact	op	met	Stichting	EHS	als	er	mensen	EHS-	 	

	 klachten	lijken	te	hebben.	Want	hoe	eerder	je	EHS	op	het	spoor	bent,		

	 hoe	korter	de	weg	naar	herstel.

EMV-metingen op het Groningse Alfa-college

L.	Lagendijk	(DNV	GL	en	secretaris	wetenschapsforum	KP-EMV)	is	de	

derde	spreker	in	het	kader	van	Scholen en draadloze communicatie.	Het	

DNV	GL	is	door	het	Alfa-college	gevraagd	om	daar	EMV	te	meten.	

Lagendijk	presenteert	zijn	bevindingen.	

De	situatie	op	de	school	is	als	volgt:	ieder	leerling	gebruikt	een	laptop	

(geen	boeken),	in	elk	lokaal	hangt	een	wifi-access	point	en	er	is	zeer	

intensief	gebruik	van	wifi.	Ook	gaat	het	om	een	modern	gebouw	met	

warmtewerend	glas	en	dikke	betonnen	muren	en	staat	naast	de	school	

een	FM/GSM/UMTS-mast.	Toch	bleken	de	metingen	veel	lager	te	zijn	dan	

Lagendijk	op	grond	van	deze	situatie	had	verwacht.	Tijdens	de	presen-

tatie	laat	hij	het	spectrum	van	GSM-uplinks	zien,	de	down-	en	uplinks	

van	wifi	bij	2500	MHz	en	op	het	5	GHz	spectrum.	De	GSM-pieken	zijn	

duidelijk	zichtbaar.	De	blootstellingsbijdrages	van	wifi	zijn	kleiner	dan	

0,0006%	van	de	toegestane	maximale	blootstelling,	volgens	de	ICNIRP-

richtlijnen.	Lagendijk	heeft	daarnaast	ook	de	hoeveelheid	V/m	inzich-

telijk	gemaakt	en	presenteert	dit	in	een	tabel.	Ook	het	aantal	V/m	blijkt	

lager	te	zijn	(0,008	tot	1	V/m)	dan	je	zou	verwachten	van	een	school	die	

naast	een	FM-mast	staat.	Dat	komt	door	het	warmtewerend	glas,	maar	

ook	doordat	de	school	voldoende	wifi-access	points	heeft	aangelegd,	

die	tevens	goed	zijn	ingesteld	(adaptieve	vermogensregeling).	Lagendijk	

concludeert	dat	de	blootstelling	aan	EMV	meer	afhankelijk	is	van	het	

gebruik	van	mobiele	en	draadloze	diensten,	dan	de	aanwezigheid	van	

een	wifi-netwerk.	Wel	met	de	voorwaarde	dat	het	wifi-netwerk	netjes	is	

ingesteld.	

Discussieronde – Scholen en communicatie

Stichting	EHS	wil	graag	de	inzet	van	het	Kennisplatform	bij	het	breder	

opstellen	en	verspreiden	van	de	folder.	Er	is	kritiek	op	de	hantering	

van	ICNIRP-normen	die	geen	betekenis	hebben	voor	elektrogevoeligen.	

Swinkels	(Partners	voor	een	Gezond	Leefmilieu)	pleit	ervoor	dat	er	
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goede	voorlichting	komt	over	het	juist	instellen	van	wifi;	uit	de	casus	

van	de	school	blijkt	dat	met	weinig	vermogen	veel	bereikt	kan	worden,	

maar	dan	moeten	mensen	wel	op	de	hoogte	zijn	en	fabrikanten	dienen	

hierbij	betrokken	te	zijn.		

Er	is	discussie	over	het	feit	dat	laagfrequente	EMV	van	andere	bronnen	

op	de	school	niet	zijn	meegenomen	in	de	metingen	van	DNV	GL.	Vol-

gens	Stichting	EHS	is	dat	een	gebrek,	volgens	Lagendijk	gaat	dit	voorbij	

aan	de	vraag	wat	wifi	toevoegt	aan	de	blootstelling	aan	EMV.	Volgens	

hem	is	wifi	vervangen	door	internet	ook	niet	de	oplossing	,	omdat	leer-

lingen	hun	mobiele	telefoons	meer	gaan	gebruiken	als	de	school	geen	

wifi	aanbiedt.	Volgens	Lebret	ligt	de	afweging	hiervoor	grotendeels	bij	

ouders	en	kinderen	zelf;	advies	hierover	aan	scholen	is	ingewikkeld.	

Mw	Schooneveld	pleit	ervoor	dat	beperking	van	mobiele	telefoons	in	

het	onderwijskundig	kader	gebeurt.	Ze	wil	de	voorlichting	over	wifi	

beperken	tot	de	groepen	(scholen,	ouders,	leerkrachten)	die	zelf	vragen	

hebben.	Er	is	discussie	over	de	verschillende	uitgangspunten	van	het	

Kennisplatform	en	de	maatschappelijke	organisaties	in	de	Klankbord-

groep	over	het	al	dan	niet	bestaande	bewijs	dat	EMV	gezondheids-

risico’s	hebben.	Een	belangrijk	punt	in	deze	discussie	blijft	erkenning,	

dat	ook	wrikt	in	bewoording	van	berichten.	De	verschillende	uitgangs-

punten	maakt	het	lastig	voor	het	Kennisplatform	om	de	folder	(van	

Stichting	EHS	e.a.)	zelf	uit	te	brengen.	De	maatschappelijke	organisaties	

bekritiseren	dit.	Het	Kennisplatform	neemt	het	probleem	en	de	zorgen	

serieus	en	zal	praktische	stappen	ondernemen	(zie	vervolgafspraken).	

EMV luwe gebieden en de wens om overal bereik te hebben

Het	tweede	onderwerp	van	de	bijeenkomst	gaat	over	EMV	luwe	gebie-

den	ook	wel	bekend	als	witte	zones	voor	elektrogevoeligen.	

H.	Schooneveld	(Stichting	EHS)	geeft	de	aftrap	voor	dit	onderwerp.	Hij	

vertelt	over	het	belang	van	EMV	luwe	gebieden	voor	elektrogevoeligen.	

In	en	om	huizen	staan	allerlei	bronnen	van	EMV,	zoals	huishoudelijke	

apparatuur,	draadloze	apparaten,	zendmasten,	hoogspanningslijnen,	

EMV	van	buren,	straatkabels,	spoorlijnen,	industriële	stroomverbrui-

kers,	etc.	Elektrogevoeligen	hebben	maar	weinig	veld	nodig	om	gede-

rangeerd	te	raken,	ze	hebben	de	gevoeligheid	van	een	radio-ontvanger.	

Witte	zones	zijn	daarom	nodig,	als	testlocatie	en	voor	herstel	van	de	

gezondheid	van	elektrogevoeligen.	Het	is	niet	makkelijk	om	een	zone	

te	vinden	waar	men	vrij	is	van	EMV.

Stichting	EHS	wil	een	witte	zone	creëren	in	een	gebied	in	de	Achterhoek

waar	weinig	dekking	is	van	zendmasten.	In	de	krant	(Metro)	is	echter	

een	oproep	gedaan	voor	meer	dekking	voor	mobiele	telefonie,	juist	in	

dat	gebied.	Stichting	EHS	vraag	de	hulp	van	het	Kennisplatform	om	dit	

tegen	te	gaan	en	de	witte	zone	te	handhaven.

Als	tweede	spreker	vertelt	mw	W.	Hoedjes	(Een	Schoon	Land,	patiënten-

vereniging	EHS)	over	twee	witte	zone-projecten:	in	Epe	en	in	Fontenois,	

Frankrijk.	Ze	illustreert	welke	faciliteiten	aanwezig	zijn.	Ze	benadrukt	

dat	de	kracht	van	het	concept	zit	in	de	integratie	van	diensten	die	

worden	aangeboden	in	een	witte	zone.	Ze	wijst	op	de	zorgen,	dat	zend-

masten	en	antennes	geplaatst	kunnen	worden	zonder	dat	de	mensen	

in	de	witte	zone	hier	invloed	op	hebben.	Ook	zijn	financiën	en	andere	

middelen	nodig,	zoals	een	informatienetwerk,	samenwerkingsverban-

den	en	voorlichting	aan	burgers,	overheden	en	organisaties.	De	locaties	

zijn	alleen	geschikt	als	er	regels	komen	voor	bezoekers	over	gebruik	van	

mobiele	telefonie	en	andere	EMV-bronnen.

Discussieronde – EMV luwe gebieden

De centrale vraag voor de discussie is: hoe gaan we om met botsende maatschap-

pelijke belangen? Er zijn enerzijds mensen die goede dekking van hun mobiele 

telefoon en internet willen en bedrijven die rendabel willen werken, anderzijds 

zijn er mensen die juist een plek willen waar ze geen last van EMV hebben. 

Deze	vraag	is	gericht	aan	de	providers,	maar	ook	aan	de	overheid	en	

de	gemeentes.	Weening	(MoNet)	en	mw	van	Steenoven	(KPN)	leggen	

uit	dat	de	huidige	situatie	van	de	uitgerolde	netwerken	altijd	kan	

veranderen.	Operators	maken	ieder	hun	eigen	afweging	om	netwerken	

uit	te	rollen	of	niet.	Die	keuze	wordt	vooral	gemotiveerd	door	het	feit	

of	gebieden	rendabel	zijn	en	of	er	vraag	naar	is.	Daarnaast	speelt	de	

wettelijke	situatie	rondom	de	bereikbaarheid	van	het	alarmnummer	

112.	Onlangs	is	door	de	overheid	beslist	dat	112	altijd	bereikbaar	moet	

zijn	(verschillende	operators	moeten	op	elkaars	netwerk	kunnen	

opereren),	maar	er	is	geen	volledige	dekkingsplicht,	d.w.z.	de	garantie	

dat	vanaf	een	mobiel	overal	112	gebeld	kan	worden.	

De	maatschappelijke	organisaties,	waaronder	Stichting	EHS	en	Een	

Schoon	Land,	pleiten	voor	behoud	van	de	witte	zones	die	er	nu	zijn	

en	om	afspraken	dat	daar	geen	nieuwe	masten	bijgeplaatst	worden.	

Het	Kennisplatform	wil	deze	oproep	kenbaar	maken	door	hierover	
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te	schrijven	in	een	brief	naar	de	overheid	(zie	vervolgafspraken).	

Hier	worden	een	aantal	kritische	noten	bij	geplaatst:	dat	de	overheid	

niets	kan	doen	als	een	buurman	naast	de	vrije	zone	apparatuur	plaatst	

die	een	bron	van	EMV	zijn	(bijv.	een	DECT-telefoon	of	wifi-modem).		

Schutte	(Ministerie	van	I&M)	wijst	op	het	probleem	van	het	niet	

bewezen	oorzakelijke	verband	tussen	EMV	en	elektrogevoeligheid.	

Volgens	hem	is	het	daarom	voor	de	overheid	heel	moeilijk	is	om	

dwingende	maatregelen	te	treffen,	waarin	andere	mensen	en	organi-

saties	worden	beperkt.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	het	Kennisplatform	

en	de	Klankbordgroep	al	zeven	jaar	over	dit	discussiepunt	in	gesprek	

zijn.	Volgens	hem	is	het	nu	goed	om	langs	dit	punt	te	stappen	en	het	

probleem	te	duiden	tegenover	de	overheidsinstanties	die	de	beslissing	

kunnen	nemen.	De	brief	gaat	gestuurd	worden,	maar	er	moet	nog	wel	

precies	nagedacht	worden	over	hoe	en	aan	wie	het	gericht	moet.	

Hulp bij elektrogevoeligheid: acties Kennisplatform en GGD

Het	derde	en	laatste	onderwerp	van	de	bijeenkomst	is	Hulp bij elektro-

gevoeligheid. De	eerste	spreker	binnen	dit	thema	is	F.	Woudenberg	(GGD	

en	voorzitter	communicatieforum	KP-EMV).	Hij	onderstreept	het	belang	

van	het	helpen	van	mensen	met	elektrogevoeligheid,	ongeacht	de	

discussie	wat	de	oorzaak	van	hun	gezondheidsklachten	is.	Het	Kennis-

platform	en	de	Klankbordgroep	zijn	het	beide	erover	eens	dat	elektro-

gevoelige	mensen	gezondheidsklachten	hebben	die	zeer	ingrijpend	

kunnen	zijn,	en	beide	partijen	zijn	gemotiveerd	om	deze	mensen	te	

helpen.	Deze	focus	op	de	hulpverlening	is	een	bijzondere	stap	is	voor	

het	Kennisplatform,	omdat	het	in	eerste	instantie	was	opgericht	voor	

duiding	van	de	wetenschap.	Het	Kennisplatform	kan	echter	niet	

individuele	hulpverlening	bieden,	maar	bijvoorbeeld	de	GGD	heeft	daar-

in	wel	een	rol.	Het	Kennisplatform	probeert	wel	de	reguliere	zorg	in	

Nederland	zover	te	krijgen	dat	ze	adequaat	hulp	biedt	aan	elektrogevoe-

lige	mensen.	Daarvoor	heeft	ze	verschillende	acties	ondernomen,	zoals	

gesprekken	met	het	landelijk	netwerk	van	SOLK-klinieken.	De	koepel	

van	SOLK	poli’s	(NOLK)	gaat	informatie	rondsturen	over	elektrogevoe-

ligheid	aan	de	SOLK-klinieken.	Het	Kennisplatform	heeft	met	Stichting	

EHS	een	artikel	geschreven	over	elektrogevoeligheid	voor	het	tijdschrift	

Huisarts	en	wetenschap.	(Na	afwijzing	wordt	een	alternatief	gezocht).	

Er	zijn	stappen	gezet	richting	verzekeraars	en	er	zijn	contacten	gelegd	

met	arbeidshygiënisten	en	bedrijfsartsen.	Het	Kennisplatform	geeft	

informatie	hoe	blootstelling	verlaagd	kan	worden,	voor	diegenen	die	

dat	willen.

De	GGD	en	Stichting	EHS	zijn	bezig	met	een	hulplijn.	De	eerste	ingang	

is	bij	Stichting	EHS	met	doorverwijzing	naar	de	vijf	bovenregionale	

steunpunten	GGD.	In	elke	GGD-regio	komt	een	deskundige	die	op	een	

goede	manier	elektrogevoelige	mensen	helpt.	In	de	aanpak	worden	

beide	standpunten	(van	Stichting	EHS	en	van	GGD)	gerespecteerd.	

Er	wordt	aansluiting	gezocht	bij	SOLK-klinieken	en	gezocht	naar	

financiering.	Er	komt	informatie	over	de	hulplijn	op	de	website	van	

het	Kennisplatform.	

Hulplijn Stichting EHS en GGD

De	tweede	spreker	in	het	kader	van	Hulp bij elektrogevoeligheid	is	R.	van	

der	Boom	(Stichting	EHS).	Stichting	EHS	heeft	tien	jaar	ervaring	met	

een	hulplijn	voor	mensen	met	vragen	over	EMV	en	elektrogevoeligheid.	

Er	zijn	drie	categorieën	bellers:	mensen	die	brede	hulp	nodig	hebben,	

mensen	met	een	klein	praktische	vraag,	en	mensen	uit	de	omgeving	

van	een	EHS’er.	Bij	de	hulplijn	werken	ervaringsdeskundigen.	Voor	

iedere	EHS’er	geldt	net	weer	een	iets	andere	situatie	en	de	gevoeligheid	

kan	voor	verschillende	frequenties	zijn.	Stichting	EHS	streeft	naar	

verbreding	en	betere	bekendheid	van	de	hulplijn.	Zij	wil	daarom	onder-

steuning	bespreken	met	het	Kennisplatform,	op	basis	van	gelijkwaar-

digheid	waarbij	iedere	organisatie	zijn	eigen	kennis	en	visie	kan	inbren-

gen.	Behalve	financiering	is	er	ook	behoefte	aan	dienstverlening	zoals	

scholing	of	training.	Ook	wil	de	Stichting	EHS	graag	samenwerken	met	

professionele	hulpverleners	om	brede	ondersteuning	te	kunnen	geven,	

ook	bijvoorbeeld	bij	emotionele	bellers	of	serieuze	zelfmoordneigingen.	

Stichting	EHS	denkt	aan	een	organisatorische	inbedding	van	de	hulp-

lijn	en	een	goede	aansluiting	bij	het	hulpnetwerk	met	een	belangrijke	

rol	voor	de	GGD.	Ze	wil	graag	samenwerken	t.a.v.	professionalisering,	

betere	bereikbaarheid	en	crisishulp.	

Stichting	EHS	realiseert	zich	dat	het	lastig	kan	zijn,	omdat	de	meeste	

professionals	EHS	als	een	SOLK	zien	en	EHS	op	zichzelf	geen	geaccep-

teerde	wetenschappelijke	verklaring	is,	maar	zij	wil	dit	punt	graag	

serieus	bespreken.	Juist	omdat	EHS	niet	erkend	is,	is	goede	hulp	aan	

elektrogevoeligen	belangrijk.	Wekelijks	zijn	er	nieuwe	aanmeldingen	
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bij	de	hulplijn,	maar	veel	mensen	weten	de	weg	naar	Stichting	EHS	niet	

te	vinden.	Daarom	hoopt	Stichting	EHS	dat	een	samenwerking	met	

het	Kennisplatform	en	de	GGD	een	betekenisvolle	verbetering	van	de	

bestaande	situatie	kan	opleveren.	

Erkenning, hulp en bewijs 

L.	Vriens	(Stop	UMTS)	is	de	derde	spreker	t.a.v.	het	onderwerp	Hulp bij 

elektrogevoeligheid.	Hij	vertelt	dat	er	een	gebrek	aan	erkenning	is	voor	

elektrogevoeligen,	ondanks	de	praktijkervaringen.	Vriens	wijst	er	o.a.	

op	dat	veel	zaken	in	de	wetenschap	juist	ontdekt	zijn	door	waarne-

mingen	uit	de	praktijk.	Ervaringen	en	waarnemingen	zijn	dus	door-

slaggevend	geweest	voor	acceptatie	van	bewijs.	Volgens	Vriens	wordt	

dit	principe	overboord	gegooid	als	het	gaat	om	de	mogelijke	schade-

lijkheid	van	EMV.	De	ervaringen	van	mensen	worden	dan	terzijde	

geschoven	als	niet-wetenschappelijk.	Ook	wordt	er	geen	gewicht	

toegekend	aan	studies	die	wel	gezondheidsschade	door	EMV	hebben	

gevonden.	Volgens	Vriens	moet	er	een	beter	begrip	zijn	voor	het	verschil	

tussen	‘wetenschappelijk	bewijs’	en	‘wetenschappelijke	verklaring’	

en	loopt	dit	achter	op	de	praktijk.	Vriens	bekritiseert	en	weerlegt	een	

aantal	argumenten	die	gebruikt	worden	om	het	bestaan	van	elektro-

gevoeligheid	te	ontkennen.	Vriens	concludeert	dat	er	zowel	overvloe-

dige	ervaringen	van	personen	als	publicaties	zijn,	die	bewijzen	dat	EMV	

(RF	straling)	en	mobiele	communicatie	ernstige	lichamelijke	klachten	

kan	veroorzaken.	Erkenning	hiervan	is	dringend	nodig.

Discussieronde – Hulp bij elektrogevoeligheid

Er	is	kritiek	op	de	aanname	dat	informatie	over	EMV	alleen	voor	elek-

trogevoeligen	nodig	is;	het	zou	ook	aan	de	hele	bevolking	gegeven	moet	

worden	en	die	informatie	dient	van	de	overheid	te	komen.	Er	wordt	

voor	gepleit	de	dialoog	met	elkaar	te	blijven	aangaan.	Speciale	aan-

dacht	wordt	gevraagd	voor	de	situaties	die	noodhulp	vergen,	zoals	de	

recente	zelfdodingen.	Er	wordt	opgemerkt	dat	de	discussie	vaak	in	een	

negatieve	spiraal	belandt,	terwijl	er	ook	positieve	ontwikkelingen	zijn,	

zoals	de	samenwerking	tussen	Stichting	EHS	en	GGD.	Het	is	belangrijk	

de	besproken	informatie	(folder,	wifi	op	scholen)	en	de	hulplijn	daad-

werkelijk	in	praktijk	te	brengen.

Er	wordt	geïnformeerd	naar	de	voortgang	in	gesprekken	met	de	zorg-

verzekeraars.	Dit	is	nog	een	lange	weg,	maar	er	wordt	gehoopt	dat	de	

communicatie	met	de	SOLK-instituten	ook	tot	meer	beweging	leidt	bij	

de	zorgverzekeraars.	

Vervolgafspraken

Aangaande	het	onderwerp	Scholen en draadloze communicatie:

•	 Het	Kennisplatform	gaat	samen	met	Klankbordgroepleden	een		

	 onderzoeksvraag	formuleren.	

•	 Het	Kennisplatform	overweegt	of	dit	in	het	programma	van	het	

	 platform	wordt	opgenomen.	

•	 Het	Kennisplatform	zal	kijken	of	de	uitkomsten	leiden	tot	opvoering		

	 van	de	voorlichting	en/of	intensivering	van	de	hulpverlening.	

Aangaande	het	onderwerp	EMV luwe gebieden:

•	 Het	Kennisplatform	schrijft	een	brief	aan	de	overheid	(minister	en/of

gemeente,	met	afschrift	aan	MoNet)	om	het	probleem	te	duiden.	

Hierin	geeft	het	Kennisplatform	aan	dat	de	discussie	over	witte	

zones	speelt	en	ze	vraagt	de	minister	of	hij	wil	overwegen	om	de	

verantwoordelijkheid	te	nemen	om	te	zorgen	dat	de	paar	stralings-

vrije	zones	met	voorzieningen	kunnen	blijven	bestaan.	Er	moet	nog	

verder	nagedacht	worden	over	hoe	dit	moet	uitgevoerd	en	aan	wie	

het	gericht	moet	worden.	

Aangaande	het	onderwerp	Hulp bij elektrogevoeligheid:

•	 De	samenwerking	op	het	gebied	van	hulp	bij	elektrogevoeligheid		

	 tussen	Stichting	EHS	en	de	GGD	wordt	voortgezet.	
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Aanwezigheidslijst.	Naast	vertegenwoordigers	van	de	Klankbordgroep,		

het	Kennisplatform	en	de	programmacommissie	ZonMw,	waren	ook	enkele	

vertegenwoordigers	van	de	ministeries	aanwezig.	

Klankbordgroep:

–	 Een	Schoon	Land,	patiëntenvereniging	EHS

–	 Koninklijke	KPN	N.V.	–	KPN

–	 Nationaal	Platform	Stralingsrisico’s	–	NPS

–	 Netbeheer	Nederland	(Vereniging	van	Energienetbeheerders	in	Nederland)	

–	 Nederlandse	Vereniging	Medische	Beeldvorming	en	Radiotherapie	–	NVMBR

–	 Partners	voor	een	Gezond	Leefmilieu

–	 Stichting	Elektrohypersensitiviteit

–	 STOP	UMTS	

–	 Tennet

–	 VERON	–	Vereniging	voor	Experimenteel	Radio-onderzoek	in	Nederland

Kennisplatform:

–	 Agentschap	Telecom

–	 De	GGD’en

–	 DNV	GL

–	 RIVM

–	 TNO

–	 ZonMw

elfde bijeenkomst
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Programmacommissie ZonMw

–	 Onderzoeksprogramma	ElektroMagnetische	Velden	en	Gezondheid

Overige organisaties: 

–	 De	Bouwbioloog

–	 Electrosense

algemene introductie

De algemeen secretaris dr E. Smit informeert de aanwezigen over praktische 

zaken. Hij verzoekt iedereen om hun mobiele telefoons uit te schakelen en niet  

op stand by te zetten. Er zijn 29 organisaties uitgenodigd voor deze Klank- 

bordgroepvergadering. Van de vergadering wordt zoals gebruikelijk een verslag 

gemaakt. Het Kennisplatform gebruikt het verslag voor het nieuwe jaarplan en 

de activiteiten die prioriteit krijgen en ZonMw gebruikt het als context voor haar 

onderzoeksprogramma. Het verslag wordt naast de Klankbordgroepleden ook 

toegezonden aan de verschillende betrokken ministeries en de Gezondheidsraad. 

De algemeen secretaris wijst op de declaratiemogelijkheid bij het secretariaat van 

het Kennisplatform. Ook wijst hij op de mogelijke aanwezigheid van een journa- 

list in de zaal, omdat het hier om een openbare bijeenkomst gaat. 

De	voorzitter	van	het	kennisplatform,	mr.	dr	A.G.J.M.	Rombouts,	heet	

iedereen	van	harte	welkom	inclusief	een	gast	uit	de	VS.	De	voorzitter	is	

vooraf	door	meerdere	aanwezigen	gevraagd	dat	er	genoeg	ruimte	over	

blijft	voor	debat.	Daarom	verzoekt	hij	de	sprekers	van	vandaag	om	zich	

goed	aan	de	tijd	houden.

De	voorzitter	staat	stil	bij	recente	droeve	gebeurtenissen.	Het	Kennis-

platform	heeft	verschillende	malen	een	bericht	ontvangen	over	mensen	

met	ernstige	gezondheidsklachten	die	een	einde	aan	hun	leven	hebben	

gemaakt.	Deze	mensen	leden	aan	verschillende	aandoeningen	waar-
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onder	elektrogevoeligheid	en	hebben	aangegeven	niet	meer	te	kunnen	

leven	met	EMV.	Helaas	is	de	hulpverlening	niet	in	staat	geweest	om	deze	

mensen	te	helpen.	Het	Kennisplatform	betreurt	dit	zeer	en	wil	hierbij	

haar	deelneming	betuigen	aan	de	familie,	vrienden	en	kennissen.	

Tijdens	de	vorige	vergadering	heeft	de	voorzitter	aangegeven	dat	het	

Kennisplatform	hulp	bij	elektrogevoeligheid	belangrijk	vindt	en	dat	zij	

daarom	steun	wil	geven	bij	de	opzet	van	een	hulplijn.	Ook	wij	van	het	

Kennisplatform	maken	ons	zorgen	over	de	ernstig	zieken	en	we	zien	

graag	dat	er	goede	hulp	komt,	aldus	de	voorzitter.	Het	Kennisplatform	

is	zelf	geen	hulpverlener,	maar	is	informatieverspreider.	Ze	faciliteert	

en	ondersteunt	de	professionals	en	hulpverleners.	Het	is	de	rol	van		

het	Kennisplatform	om	partijen	bij	elkaar	te	brengen	en	de	maatschap-

pelijke	zorgen	te	uiten,	en	dat	heeft	het	platform	ook	gedaan.	Het	

Kennisplatform	heeft	concrete	stappen	gezet	voor	het	opzetten	van	een	

hulplijn.	De	Stichting	EHS	en	de	GGD	hebben	dit	opgepakt.	Later	in	de	

vergadering	(laatste	agendapunt)	zal	meer	informatie	over	de	hulplijn	

aan	bod	komen.	

De	voorzitter	vertelt	over	de	toekomst	van	het	Kennisplatform.	Er	is	

goed	nieuws	over	de	toezeggingen	voor	financiering	na	2014.	Zoals		

bekend,	is	dit	het	laatste	jaar	dat	de	overheid	het	Kennisplatform		

volledig	financiert.	Er	zijn	gesprekken	gevoerd	met	de	overheid,	elek-

triciteitssector	en	de	telecomsector	over	de	haalbaarheid	van	gemengde	

financiering.	De	overheid	en	de	elektriciteitssector	zijn	bereid	om		

ieder	één	derde	van	de	kosten	te	vergoeden.	De	telecomsector	heeft	

aangegeven	dat	het	Kennisplatform	belangrijk	te	vinden,	maar	de	dis-

cussie	over	medefinanciering	is	nog	niet	afgerond	en	wordt	vervolgd.

Ook	zijn	gesprekken	gevoerd	met	vertegenwoordigers	van	verschillende	

maatschappelijke	organisaties	over	de	nieuwe	structuur	van	het	Kennis-	

platform	na	2014.	Daar	zijn	een	aantal	goede	voorstellen	uit	gekomen,	

waaronder	de	volgende	punten:

•	 De	maatschappelijke	organisaties	hebben	aangegeven	inspraak	te	

	 willen	in	de	activiteiten	van	het	platform.	Het	Kennisplatform	zal		

	 zich	aan	de	afspraak	houden	dat	Klankbordgroep	agenda’s	en		

	 nieuwe	kennisberichten	vooraf	met	de	maatschappelijke	organisa-	

	 ties	worden	doorgesproken,	maar	ook	met	andere	Klankbordgroep-	

	 organisaties	waar	dat	relevant	is.	

•	 Er	is	voorgesteld	om	een	vertegenwoordiger	vanuit	de	maatschappij		

	 in	het	bestuur	zitting	te	geven.	Het	bestuur	van	het	Kennisplatform		

	 heeft	in	haar	plan	voor	het	nieuwe	KP-EMV	al	voorgesteld	dat	een		

	 vertegenwoordiger	namens	de	maatschappij	bij	het	bestuur	betrok-	

	 ken	wordt.	Wanneer	de	financiering	rond	is,	wordt	dit	verder	uit-	

	 gewerkt	en	besproken.	

•	 Ook	is	voorgesteld	om	in	het	wetenschapsforum	een	wetenschapper		

	 op	te	nemen	op	voordracht	van	de	klankbordgroep-organisaties.		

	 Dat	zou	een	wetenschapper	kunnen	zijn	met	ervaring	op	het	gebied		

	 van	omgaan	met	wetenschappelijke	en	maatschappelijke	ontwikke-	

	 lingen	en	onzekerheden.	Het	Kennisplatform	wil	de	mogelijke	invul-	

	 ling	daarvan	bespreken	met	de	klankbordgroep-organisaties,	nadat		

	 besloten	is	over	de	toekomst	van	het	Kennisplatform.	

•	 Verder	is	blijvende	aandacht	gevraagd	voor	de	onafhankelijkheid	van		

	 het	Kennisplatform	in	relatie	tot	strategieën	van	belanghebbenden.		

	 Het	Kennisplatform	vindt	dit	een	goede	suggestie	en	neemt	in		

	 overweging	om	dit	een	vast	aandachtspunt	in	het	jaarverslag	te		

	 maken.	Daarmee	wordt	blijvende	aandacht	en	verantwoording	op		

	 dit	punt	geborgd.

De	voorzitter	spreekt	zijn	waardering	uit	voor	het	goede	werk	dat		

ir.	Th.	Aarten	(Aarten	Management	&	Consultancy	BV)	heeft	verzet.		

(Hij	presenteerde	op	de	vorige	vergadering	aanbevelingen	voor	de	

toekomst	van	het	Kennisplatform.)	

De voorzitter heeft nog een praktische mededeling: vanwege andere ver- 

plichtingen zal om 16 uur dr M.T.M. van Raaij (RIVM) het voorzitterschap  

van de vergadering overnemen. 	
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Prof.	dr	ir.	M.	Haas	(NIBE)	geeft	een	presentatie	namens	de	‘Bussum	

Groep’1.

Zijn	presentatie	is	integraal	hieronder	opgenomen.	Voor	het	overzicht	

volgt	nu	eerst	een	korte	samenvatting,	met	daarin	ook	een	paar	letter-	

lijke	citaten	van	Haas.	

Samenvatting

Haas	bekritiseert	het	feit	dat	mensen	met	EHS	geen	keuze	tot	eutha-

nasie	hebben,	‘terwijl	ze	lijden	door	iets	dat	ze	overkomt	doordat	de	

maatschappij	onzorgvuldig	omgaat	met	nieuwe	technologie’.	Hij	vraagt	

waarom	het	voorzorgprincipe	wel	inmiddels	voor	hoogspanningslijnen	

wordt	toegepast	(wegens	het	risico	op	kinderleukemie),	maar	waarom	

niet	ook	voor	radiofrequenties.	Hij	stelt	aan	de	kaart	waarom	‘het	maar	

niet	wil	lukken’	met	maatregelen	voor	elektrogevoelige	mensen.	Als	het	

gaat	om	economische	belangen,	wijst	hij	erop	dat	men	blijkbaar	niet	

leert	uit	kwesties	uit	het	verleden,	zoals	die	over	asbest	en	tabak.

Het	gaat	simpelweg	om	drie	punten:	erkenning,	hulp	en	verlichting	

voor	elektrogevoelige	mensen.	Haas	vindt	dat	het	Kennisplatform	niet	

1 De ‘Bussum Groep’ zijn een aantal maatschappelijke organisaties die zich in hun   
 discussie met het Kennisplatform verenigd hebben. Het gaat om de volgende orga- 
 nisaties: Stop UMTS, Stichting EHS, NIBE, het Nationaal Platform Stralingsrisico’s  
 (NPS).
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voldoende	aan	deze	punten	werkt,	maar	‘vooral	nog	zoveel	mogelijk	

(doet)	aan	ontkenning’.	Ook	de	kennisberichten	vindt	hij	niet	getuigen	

van	openheid,	maar	gericht	op	geruststellen.	Hij	geeft	hiervan	een		

aantal	voorbeelden.	Daarbij	merkt	hij	onder	andere	op	dat	input		

vanuit	de	Bussum	Groep	vaak	moeizaam	wordt	doorgevoerd	in	de		

kennisberichten.

Haas	stelt	ter	discussie	‘waarom	deze	ingewikkelde	weg’.	Er	is	al	

overeengekomen	dat	indien	geen	consensus	komt,	de	mening	(van	de	

Bussumse	groep)	wordt	toegevoegd.	‘Toch	lukt	het	niet	daarnaar	te	

handelen’,	aldus	Haas.	Hij	benadrukt	dat	er	binnen	het	Kennisplatform	

mensen	zijn	‘die	echt	oprecht	hier	hun	best	voor	doen	en	toch	lukt	

het	niet’.	De	Bussum	Groep	concludeert	dat	zij	andere	wegen	moeten	

bewandelen	en	vindt	dat	het	Kennisplatform	het	bereiken	van	hun	

doelstellingen	(erkenning,	hulp	en	voorlichting)	alleen	maar	in	de	weg	

staat.	Haas	betwijfelt	dat	we	op	de	goede	weg	zijn	en	ziet	geen	plaats	

voor	Ngo’s	in	deze	Klankbordgroep	tenzij	het	Kennisplatform	snel	gaat	

werken	aan	erkenning,	hulp	en	voorlichting.	

Zijn we op de goede weg?

Na het nodige gesteggel over de samenstelling van de agenda en de hoeveelheid 

spreektijd die we als Bussum Groep zouden krijgen, zijn wij niet erg positief over 

een vervolg. Een recente publicatie van een anderhalf jaar oud filmpje van een 

interview met mij, op de website van het Kennisplatform verandert daar niets aan. 

Ondanks alle afspraken die er gemaakt zijn over mede bepalen van de agenda, over 

kennisberichten waar ook het alternatieve geluid in verwoord zou worden, wil het 

maar niet lukken. 

Kunnen we nog wel zo doorgaan?

De maanden maart en april werden we opgeschrikt door maar liefst 4 zelfdodin-

gen van mensen die ernstig leden aan overgevoeligheid voor EMV. En de daarmee 

samenhangende lijdensweg die ze hebben moeten ondergaan, waardoor ze geen 

enkele uitweg meer zagen dan de weg die ze gekozen hebben. 

In mijn directe omgeving heb ik euthanasie meegemaakt van iemand die ernstig 

leed aan diverse klachten, waaronder astma en suikerziekte, waardoor ze langzaam 

haar kwaliteit van leven én ledematen verloor. Toen ook haar tweede been afgezet 

moest worden, kreeg ze binnen twee weken euthanasie. Daar kan het wel, hier 

niet voor EHS’ers, die ook heel erg moeten lijden. En sterker nog, die lijden door 

iets dat ze overkomt doordat de maatschappij onzorgvuldig omgaat met nieuwe 

technologie. Deze mensen willen leven, maar gaan letterlijk dood door de ellende. 

We kunnen ze niet helpen (hoewel er wel mogelijkheden zijn, witte zones bijvoor-

beeld) en ze kunnen dan ook nog niet eens op een waardige manier sterven. Erger 

kan nauwelijks.

Bij hoogspanningsleidingen wordt voor het eerst in Nederland het voorzorgprincipe 

toegepast. De kans op sterfte van kinderen aan leukemie, waarbij we over een jaar-

lijkse sterftekans spreken van nog geen kind, leidt tot maatregelen. Dat is goed, het 

zal namelijk je kind maar wezen. Maar waarom kunnen we er in het kader van de 

radio-frequenties niet over het voorzorgprincipe spreken?

Waarom wil het maar niet lukken? 

Economische belangen? Velen van ons kennen de methoden die de industrie 

gebruikt om onwelgevallige nieuwe kennis zo lang mogelijk tegen te houden. 

Het asbest en tabak verhaal zijn gevoeglijk bekend. In het rapport ‘Late lessons from 

early warnings: Science, precaution, innovation’ worden er nog een aantal aan toege-

voegd. Tevens wordt daarin de tactiek die gehanteerd wordt aan het licht gebracht. 

Toch gebeurt er nauwelijks iets. We horen de waarschuwingen, de ervaringen uit 

het verleden en we laten het gebeuren. Geen lessons voor ons. Zoals we hier zitten, 

maken we deel uit van het systeem. Toch zullen we het systeem moeten kraken om 

iets te laten gebeuren.

Waar gaat het echt om? 

Erkenning, hulp en voorlichting. Zo simpel kan het zijn. Wat doet het Kennis-

platform? Helaas niet voldoende werken aan erkenning, hulp en voorlichting, maar 

vooral nog zo veel mogelijk ontkenning van dat er een probleem bestaat. Ook de 

Kennisberichten die uitkomen getuigen op geen enkele wijze van openheid om 

ook het zorgwekkende geluid te laten horen. Geruststellen blijft het belangrijkste 

adagio. 

Wilt u voorbeelden? Dat lukt nog wel binnen mijn 5 minuten spreektijd:

• Met het uitkomen van het Kennisbericht ‘Een elektrogevoelige zoekt hulp’  

 van 12 april 2012 is een voorzichtige erkenning van klachten door EMV  

 gekomen. Dat heeft heel veel druk en inspanning van ons gekost, maar de  

 mogelijkheid dat het niet alleen een psychische oorzaak heeft en dat het  

 ook aan EMV zou kunnen liggen, is uiteindelijk opgenomen. Maar helaas  

 geen enkele overheidsinstantie schijnt het Kennisbericht te kennen en in  

 ieder geval handelen ze er niet naar.
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• Op het Kennisbericht ‘EMV en kinderen’ heeft de Bussum Groep op 24 juni  

 2013 een heel constructief commentaar gegeven, met ca. 20 alternatieve  

 tekstvoorstellen. Tot op de dag van vandaag is het niet gelukt dit Kennis- 

 bericht met die enkele wijzigingen uit te brengen. Overleg er over vindt  

 evenmin plaats. Inmiddels is wel de belofte gedaan dat het voor 1 juli zal  

 uitkomen. Maar zal het de die-hards uit het Kennisplatform weer lukken  

 om de tekstaanpassingen grotendeels tegen te houden? Ik vrees van wel.

•  De memo ‘Omgaan met EMV’ kwam uit met een inleidende tekst die een  

 zeer ongelukkig beeld gaf, waaronder de zin: ‘Het geven van deze prak- 

 tische tips door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden mag niet  

 uitgelegd worden als een wetenschappelijke erkenning dat elektromag- 

 netische velden gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.’ Waar zijn we  

 nu mee bezig? In april 2012 kan het nog wel van EMV komen, maar februari  

 2014 niet meer! Toch lukte een snelle aanpassing van de tekst wel.  

 Weliswaar beter, maar nog steeds onbevredigend. Maar waarom eerst uit  

 laten komen, als een gedeeltelijke aanpassing daarna wel snel lukt?

Waarom deze ingewikkelde weg. We kunnen toch gewoon met elkaar overleggen en 

proberen tot consensus te komen? Lukt dat niet, dan zijn we overeengekomen dat er 

onze mening aan toe wordt gevoegd. Dat zijn we allemaal al overeengekomen, maar 

het lukt maar niet daarnaar te handelen.

En voor de duidelijkheid: Er zijn binnen het Kennisplatform mensen die echt 

oprecht hier hun best voor doen en toch lukt het niet. Dan zullen we de conclusie 

desondanks moeten trekken: dit is trekken aan een dood paard, de methode die de 

tegenbeweging hanteert, wint het voorlopig nog. 

Ooit zullen ook zij verantwoording moeten afleggen en met hun geweten in het 

reine moeten komen. Ondertussen zullen er nog vele slachtoffers zijn die een lange 

lijdensweg te gaan hebben.

Wij, de vertegenwoordigers van de Bussum Groep, zullen andere wegen moeten 

bewandelen, ze lopen niet via deze raadszaal, want dan staat het Kennisplatform 

het bereiken van onze doelstellingen, erkenning, hulp en voorlichting, alleen maar 

in de weg. 

Als het Kennisplatform in zijn nieuwe vorm niet als de donder heel hard gaat 

werken aan die erkenning, hulp en voorlichting, dan zie ik geen enkele plaats voor 

de NGO’s hier aan tafel. 

Zijn we op de goede weg? Dat lijkt zeer twijfelachtig! Of heeft het Kennisplatform 

nog een haas in de hoge hoed?

Discussie en vragen

De	voorzitter	begrijpt	dat	het	geduld	van	de	Bussumse	groep	op	de	

proef	wordt	gesteld.	Het	enige	wat	hij	echter	op	dit	moment	te	bieden	

heeft,	is	het	volgende.	Als	de	financiering	voor	het	vervolg	van	het	

Kennisplatform	rondkomt,	zal	het	Kennisplatform	haar	taken	uitbrei-

den	vooral	ook	op	de	punten	die	Haas	heeft	genoemd.	Het	Kennis-

platform	zal	dan	qua	voorlichting	en	communicatie	proactiever	zijn	

dan	nu.		

Die	communicatie	zal	erkenning	en	hulpverlening	voor	elektrogevoe-

ligen	beter	in	beeld	brengen.	De	voorzitter	benadrukt	het	belang	van		

de	financiering;	pas	als	die	rond	is	kan	voorlichting	een	actiepunt		

worden.	Ook	geeft	de	voorzitter	aan	dat	hij	persoonlijk	beschikbaar		

is	om	te	praten	met	de	Bussum	groep	over	de	recente	gebeurtenissen	

van	zelfdoding.

Ing.	Van	Gils	(NPS)	merkt	op	dat	de	Klankbordgroep	inmiddels	zeven	

jaar	bezig	is.	Hij	had	meer	verwacht	van	de	terugblik	van	de	voorzitter.	

Volgens	hem	heeft	Haas	die	terugblik	wel	gedaan	en	de	Bussumse	groep	

vindt	de	resultaten	van	het	Kennisplatform	erg	mager.	Voorheen	be-

stond	de	hoop	dat	het	Kennisplatform	meer	voor	zou	kunnen	bereiken	

dan	de	Gezondheidsraad,	maar	inmiddels	betwijfelt	Van	Gils	dat.	

De	voorzitter	is	niet	eens	met	Van	Gils,	dat	het	Kennisplatform	weinig	

bereikt	zou	hebben.	

Het	Kennisplatform	is	veel	opener	gaan	werken	en	heeft	maatschap-	

pelijke	organisaties,	waaronder	die	van	de	Bussumse	groep,	meer	

ruimte	gegeven	om	invloed	te	hebben	op	de	producten,	het	programma	

en	het	onderzoeksprogramma	van	het	Kennisplatform.	Dat	het	niet	

genoeg	is	en	niet	datgene	is	wat	Van	Gils	beoogt,	daar	heeft	de	voor-

zitter	begrip	voor.	Hij	merkt	echter	op	dat	hij	geen	terugblik	maar	juist	

een	vooruitblik	heeft	gegeven	naar	de	toekomst	van	het	Kennisplat-

form.	De	voorzitter	erkent	dat	er	een	verschil	van	mening	blijft	over	

wat	er	aan	de	hand	is.	Hij	pleit	ervoor	om	niet	daarvoor	weg	te	lopen	

maar	met	elkaar	in	gesprek	te	blijven,	om	elkaar	aan	te	sporen	om	

naar	de	problematiek	te	luisteren	en	de	erkenning	op	gang	te	krijgen.	

De	voorzitter	wijst	erop	dat	het	helaas	nog	niet	is	gelukt	om	met	de	

staatssecretaris	te	overleggen.	De	ministeries	willen	eerst	zeker	weten	

of	ook	de	energie-	en	telecomorganisaties	willen	meebetalen	aan	de	
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toekomstige	financiering.	Hopelijk	is	de	financiering	deze	zomer	rond	

zodat	het	gesprek	met	de	staatssecretaris	kan	plaatsvinden.	Hij	vindt	

dat	de	politiek	moet	horen	wat	er	leeft	onder	de	maatschappelijke	

organisaties,	zodat	er	een	beter	begin	van	erkenning	kan	komen,	en	

dus	hulpverlening	en	voorlichting.	De	voorzitter	is	echter	van	mening	

dat	er	wel	degelijk	veel	is	geproduceerd	door	het	Kennisplatform.	Via	

de	kennisberichten	is	veel	informatie	uitgewisseld,	en	deze	vorm	stelt	

de	overheid	nu	model	voor	andere	onderwerpen.	Hij	voegt	toe	dat	uit	

onderzoek	van	ir.	T.	Aarten	(een	rondgang	langs	stakeholders	binnen		

en	buiten	de	Klankbordgroep)	is	gebleken	dat	men	graag	wil	dat	dit	

Kennisplatform	doorgaat.	 scholen en draadloze 

communicatie 
vertegenwoordiger uit het onderwijs

J.	Walvius	is	docent	en	coördinator	Arbo	en	Veiligheid,	bij	het	Alfa-

college	(Groningen).	Hij	is	gevraagd	om	te	vertellen	waarom	zijn	school	

ervoor	kiest	om	te	digitaliseren.	Hij	schetst	eerst	kort	de	context	van	de	

school.	Het	Alfa-college	is	een	ROC	in	Noordoost	Nederland,	met	vier	

vestigingen	in	Groningen	en	een	aantal	vestigingen	elders	in	Noordoost	

Nederland.	Het	instituut	heeft	opleidingen	in	verschillende	sectoren	

en	telt	in	totaal	ongeveer	1.100	medewerkers	en	11.000	deelnemers	

(leerlingen).	

Walvius	vertelt	dat	zijn	school	in	toenemende	mate	is	gaan	digitali-	

seren.	Er	zijn	zware	netwerken.	95%	van	de	leerlingen	is	verplicht	om	

een	laptop	aan	te	schaffen	en	mee	te	nemen	naar	school.	Het	waren	

niet	zozeer	de	scholieren	of	ouders	die	vragen	hadden,	maar	de	onder-

nemingsraad	(OR)	maakte	zich	wel	zorgen.	Bij	de	aanbouw	van	een	

nieuw	gebouw	bleek	dat	de	dekking	(voor	internet-wifi)	niet	voldoende	

was.	De	OR	vroeg	zich	af	of	de	straling	van	wifi	gevaarlijk	was	en	vroeg	

om	voorlichting.	Walvius	heeft	in	eerste	instantie	informatie	geraad-

pleegd	van	het	Antennebureau.	De	OR	vroeg	zich	af	wat	specifiek	de	

situatie	was	voor	hun	school.	Er	is	besloten	de	EMV	te	gaan	meten.	
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Walvius	kwam	hiervoor	uit	bij	DNV	GL	(destijds	nog	KEMA)	en	

L.	Lagendijk	heeft	metingen	gedaan	op	de	school	(over	deze	metingen	

volgt	later	op	de	vergadering	nog	een	presentatie	van	Lagendijk).	

Walvius	legt	uit	waarom	zijn	ROC-school	ervoor	kiest	om	te	digitali-	

seren.	Voor	het	ROC	is	het	belangrijk	om	te	flexibiliseren,	omdat	de		

opleidingen	veranderd	zijn.	Voorheen	werden	studenten	breder		

opgeleid	en	had	bijvoorbeeld	iemand	met	een	diploma	in	motorvoer-	

tuigentechniek	allerlei	mogelijkheden,	van	monteur	tot	verkoper	tot	

chef-magazijn.	Tegenwoordig	zijn	de	opleidingen	specialistischer;		

leerlingen	worden	opgeleid	tot	bijvoorbeeld	bedrijfsmanager,	service-	

adviseur	of	motortechnicus.	Die	verschillende	uitstroomprofielen	

vergen	een	snelle	anticipatie	op	ontwikkelingen.	De	rol	van	de	docent	

is	ook	veranderd.	Vroeger	was	hij	kennisoverdrager,	tegenwoordig	is	

hij	een	begeleider	in	het	proces	van	kennisverwerving	en	competentie-

ontwikkeling.	De	leerling	moet	ook	veel	zelf	uitzoeken	waarbij		

de	docent	hem	begeleidt.	De	medewerkers	moeten	ten	dienste	staan		

van	het	onderwijs	en	dat	kan	alleen	maar	op	een	digitale	manier.		

Bijvoorbeeld	het	examenbureau	in	Groningen	levert	examens	aan		

alle	andere	ROC-vestigingen	in	Noordoost	Nederland.

Tijdens	het	digitaliseren	van	de	leer-	en	werkomgeving	hebben	nauwe-

lijks	dilemma’s	gespeeld.	Er	waren	geen	bezorgde	ouders	of	leerlingen.	

Het	was	de	OR	(bestaande	uit	leerkrachten)	die	aangaf	dat	zij	zich	

zorgen	maakten,	waarna	is	besloten	tot	het	meten	van	EMV	op	school.	

De	directie	heeft	na	de	metingen	(door	DNV	GL)	besloten	om	de	verdere	

digitalisering	uit	te	voeren.	

Walvius	wijst	erop	dat	het	MBO-beroepsonderwijs	moet	aansluiten		

bij	het	beroepenveld,	waar	veel	met	computers	wordt	gewerkt.	

Op	dit	moment	is	de	ROC-school	nog	bezig	om	de	digitale	bereikbaar-

heid	te	verbeteren,	tussen	collega’s	onderling	en	ook	tussen	docenten	

en	deelnemers	(leerlingen).	De	school	wil	bereikbaarheid	die	één	op		

één	is	en	op	elk	gewenst	moment	(uiteraard	afgesproken	volgens		

regels).	De	vaste	telefonie	gaat	eruit.	

scholen en draadloze 

communicatie 
vertegenwoordiger maatschappelijke 
organisaties

Mw	C.	Schooneveld	(Stichting	EHS)	vertelt	over	de	actie	die	heeft	geleid	

tot	de	folder	Wifi op school? Pak de draad weer op!	Dit	is	een	initiatief	van	

vier	organisaties:	Stichting	EHS,	Stop	UMTS,	NIBE	en	Nationaal	Platform	

Stralingsrisico’s.	Anderhalf	jaar	geleden	hebben	deze	organisaties

besloten	om	zelf	een	voorlichtende	folder	te	maken,	bij	gebrek	aan	

informatie	over	wifi	op	scholen.

Schooneveld	vertelt	waarom	deze	folder	is	gemaakt.	Stichting	EHS		

krijgt	meldingen	binnen	van	kinderen	die	ziek	worden	op	school.	

Achteraf	bleek	bij	deze	kinderen	dat	kort	ervoor	draadloos	internet	

(wifi)	was	uitgerold.	De	top	vijf	aan	gemelde	klachten	waren:	ernstige	

hoofdpijn	op	school,	erg	moe,	concentratieproblemen,	en	pijn	in	of	

uitval	van	spieren.	Kenmerkend	is	dat	de	klachten	verdwijnen	zodra	

wifi	weg	is,	want	kinderen	knappen	thuis	weer	op	(thuis	was	geen	

wifi	omdat	bekend	was	dat	zij	elektrogevoelig	waren).	

De	meldingen	komen	trouwens	niet	alleen	van	leerlingen	maar	ook	

van	personeel	van	scholen	(2	gevallen	van	voortgezet	onderwijs,	de	

rest	van	basisscholen).	
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De	folder	is	ook	gemaakt	omdat	er	steeds	meer	verzoeken	zijn	om	

heldere	informatie.	Vaak	is	het	een	zoektocht	voor	mensen	door	een	

brei	aan	informatie.	Mensen	willen	toegankelijke	informatie	waarmee	

bijvoorbeeld	ouders	het	gebruik	van	wifi	kunnen	aankaarten	bij	de	

scholen.	Stichting	EHS	een	peiling	gedaan	onder	90	basisscholen		

(in	november	2012)	verspreid	over	heel	Nederland.	Op	dat	moment	

had	50%	van	de	basisscholen	nog	geen	wifi.	En	70%	van	schoolleiders	

had	nog	nooit	gehoord	van	de	mogelijke	risico’s	van	EMV.	Deze	cijfers	

vond	Stichting	EHS	nog	een	reden	om	de	folder	te	maken.	Stichting	

EHS	maakt	zich	zorgen	over	de	gezondheid	van	toekomstige	generaties.	

EHS’ers	worden	ook	steeds	jonger.	

Hoe	houdt	het	probleem	zich	in	stand?	(Met	het	probleem	wordt		

bedoeld	de	onbekendheid	op	scholen	dat	je	ziek	kan	worden	door		

allerlei	EMV.)	Dit	komt	door	de	volgende	punten:

1	 Richtlijnen	van	ICNIRP	liggen	vele	factoren	te	hoog	voor	elektro-	

	 gevoeligen.	Deze	richtlijnen	(die	Nederland	volgt)	zijn	gericht	op		

	 thermische	effecten	en	zijn	niet	veilig	t.a.v.	het	voorkomen	van		

	 elektrogevoeligheid	volgens	Stichting	EHS.

2	 Laagfrequente	EMV	en	veldtypering	(dus	niet	alleen	HF-veldsterkte!)		

	 van	wifi,	tablets	en	mobiels	worden	niet	meegenomen	in	metingen.		

	 De	meetgroep	van	Stichting	EHS	neemt	deze	parameters	wel	mee.		

3	 Er	is	nog	nooit	onderzoek	gedaan	naar	de	beïnvloeding	van	geheugen-	

	 en	cognitieve	functies	van	kinderen	die	langdurig	blootstaan	aan		

	 wifi	en	mobiele	telefonie.	

	 *Onlangs	werd	bekend	dat	in	Londen	een	nieuw	onderzoek	komt,	de		

	 SCAMP-studie2.	Het	gaat	om	een	studie	over	wifi	en	mobiele	telefonie		

	 onder	11-	tot	14-jarigen	van	160	scholen.

4	 De	hype	van	de	iPad-scholen.	

Wat	houdt	de	actie	in?

•	 Beschikbaar	stellen	van	de	folder	(digitaal	en	papier)

•	 Op	verzoek	toezenden	van	een	brief	met	informatiebronnen	over		

	 EMV	en	wifi.	Daarin	staan	de	officiële	standpunten	vermeld.	

•	 Telefoondienst	en	mailadres:	info@StichtingEHS.nl	voor	specifieke		

	 vragen.

•	 Stichting	EHS	geeft	presentaties	aan	schoolbesturen.

•	 Doorverwijzing	naar	technisch	specialisten	indien	nodig.	Bijvoor-	

	 beeld	als	een	school	de	algehele	stralingsbelasting	in	kaart	wil		

	 brengen.	Of	als	een	school	een	stralingsarme	plek	wil	creëren	voor		

	 een	zieke	leering.	Ook	wordt	advies	gegeven	hoe	de	persoon	met	EHS		

	 kan	omgaan	met	zijn/haar	klachten.	

De	reacties	op	de	folder	zijn	positief!	Verder	merkt	Schooneveld	nog	

een	aantal	punten	op:

•	 Er	wordt	vaak	gevraagd	waarom	de	overheid	deze	informatie	niet		

	 geeft,	omdat	men	aangeeft	dat	de	folder	erg	helpt.	

•	 Er	is	verschil	in	aanpak	tussen	scholen	die	algemene	informatie		

	 opvragen	en	scholen	die	een	leerling	of	leerkracht	met	EHS-klachten		

	 hebben.

•	 Scholen	plaatsen	discussie	over	wifi	in	een	breder	kader	van	digitali-	

	 sering	van	het	onderwijs.	

•	 De	behoefte	aan	informatie	groeit.

Een	gezonde	digitale	toekomst	houdt	in:

•	 Geen	wifi	op	scholen.	(Totdat	meer	bekend	is	wat	wifi	doet	met		

	 kinderen.)

•	 Gebruik	laptops	of	tablets	met	bedraad	internet.	Natuurlijk	moeten		

	 we	digitaliseren,	maar	dat	betekent	niet	automatisch	draadloos.

•	 Geen	draadloze	DECT-telefoons	op	school.	Of	neem	een	Eco-mode		

	 Plus	DECT.

•	 Mobiels	van	leerlingen	op	school	uitschakelen	en	in	de	kluis	tot	de		

	 pauze	(zoals	in	meerdere	landen	om	ons	heen	het	geval	is).	

•	 Neem	direct	contact	op	met	Stichting	EHS	als	er	mensen	EHS-	

	 klachten	lijken	te	hebben.	Want	hoe	eerder	je	EHS	op	het	spoor	bent,		

	 hoe	korter	de	weg	naar	herstel.	

2 SCAMP-study: Study of Cognition, Adolescents and Mobile Phones. 
 http://www.scampstudy.org/
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communicatie 
vertegenwoordiger kennisplatform

Ing.	L.	Lagendijk	(DNV	GL	en	secretaris	wetenschapsforum		

KP-EMV)	is	door	het	Alfa	college	in	Groningen	gevraagd	om	

EMV-metingen	te	verrichten.	Hij	presenteert	zijn	bevindingen.	

Hij	schetst	eerst	wat	de	situatie	op	de	school	was:

•	 Het	ROC	heeft	de	boeken	afgeschaft	en	iedere	leerling	heeft		

	 een	laptop.

•	 In	elk	lokaal	hangt	een	wifi-access point.

•	 Er	is	zeer	intensief	gebruik	van	wifi	(intranet	en	internet).

•	 Het	is	een	modern	gebouw	met	warmtewerend	glas,	met	dikke		

	 betonnen	muren.

•	 Naast	het	schoolgebouw	staat	een	FM/GSM/UMTS-mast.

Lagendijk	verwachtte	op	grond	van	deze	situatie	dat	er	best	wat	te	

meten	viel,	maar	dat	bleek	niet	het	geval.	Hij	laat	een	grafiek	zien	met	

de	meetresultaten	van	de	‘worst	case’	situatie,	namelijk	de	EMV	in	het	

computerlokaal.	

Het	spectrum	laat	zien	een	aantal	hogere	pieken	zien,	dat	zijn	de	GSM-

uplinks	van	de	mobiele	telefoons	van	de	leerlingen.	Alle	leerlingen	
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(leeftijd	16-20	jaar)	hebben	overigens	een	mobiele	telefoon.		

Bij	2500	MHz	is	de	downlink	en	uplink	van	wifi	zichtbaar.	Lagendijk	

heeft	de	wifi	ook	gemeten	op	het	5	GHz	spectrum	(wifi	werkt	op		

2,5	GHz	en	5	GHz)	en	ook	daar	zijn	de	GSM-pieken	zichtbaar.

Lagendijk	heeft	die	metingen	vergeleken	met	de	ICNIRP-richtlijnen,	

zoals	gebruikelijk.	De	blootstellingsbijdrage	van	de	wifi	is	kleiner	

dan	0,0006%	van	de	toegestane	maximale	blootstelling	(gebaseerd	op	

ICNIRP).	Maar	naast	de	ICNIRP	vergelijking,	heeft	Lagendijk	ook	de	

hoeveelheid	V/m	inzichtelijk	gemaakt	in	een	tabel.	

Het	aantal	V/m	blijkt	lager	te	zijn	dan	hij	had	verwacht,	omdat	de	

school	ook	naast	een	FM-mast	staat.	De	gemeten	waardes	variëren	van	

0,008	tot	1	V/m.	De	dekking	in	het	gebouw	was	slecht,	ondanks	de	mast	

naast	het	gebouw.	Dat	komt	omdat	het	een	betonnen	gebouw	is	met	

warmtewerend	glas	dat	veel	EMV	tegenhoudt.	Het	gevolg	was	dat	de	

mobiele	telefoons	door	die	dekking	sterker	gaan	zenden	en	dat	signaal	

was	het	hoogst	aanwezig	(1	V/m).	

Opmerkelijk	was	dat	wifi	binnenin	de	school,	in	een	lokaal	waar	alle	

leerlingen	met	de	laptop	werkten,	niet	meer	dan	0,1	V/m	was.	Lagendijk	

merkt	op	dat	de	EMV-blootstelling	in	dit	klaslokaal	minder	is	dan	bij	

hem	thuis	en	bij	de	meeste	mensen	die	thuis	wifi	hebben.	Ondanks	het	

intensieve	wifi-gebruik	is	het	dus	goed	geregeld	op	deze	school.	

De	blootstelling	in	het	gebouw	is	laag	door:

•	 Warmtewerend	glas

•	 Voldoende	wifi-access points

•	 Goede	instelling	van	de	wifi-access points,	met	adaptieve	vermogens-	

	 regeling.	

•	 Slechte	dekking	GSM,	UMTS	en	C2000.

De	blootstelling	is	hoger	door	slechte	dekking	GSM	en	UMTS,	waardoor	

(privé)	telefoons	harder	zenden.	

Lagendijk	concludeert	dat	de	blootstelling	aan	EMV	meer	afhankelijk	

is	van	het	gebruik	van	mobiele	en	draadloze	diensten,	dan	de	aan-

wezigheid	van	een	wifi-netwerk.	Wel	met	de	voorwaarde	dat	het	wifi-

netwerk	netjes	is	ingesteld.	

  

Standards    V/m 

Country/organization   1800 MHz 

  

 ICNIRP, 1999, adopted by NL, EU richtlijne 1999  58,2 

 FCC, 1999    61,4 

 IEEE, USA, 1999    67,3 

 Australia    27,5 

 Belgium    19,4 

 Italy    19,4  

 Israel    19,4 

 New Zealand    13,7 

 China    12,3 

 Russia    8,7 

 Hungary    6,1 

 Toronto Board of Health, Canada, 1999   6,1 

 Switzerland    6,1 

 France    6,1 

 Germany, ECOLOG, 1998   5,8 

 Austria’s precautionary limit   0,6 

  

Salzburg Resolution, norm in Salzburg   0,6 

  

BioInitiative. 200 onafhankelijke wetenschappers  0,6 

European Parliament. 27 mei 2011  0,2 

SBM2003 Duitse bouwbiologie 2003  0,006  0,043 

Zendermast straling nodig voor het functioneren van een gsm  0,001 

Natuurlijk achtergrondstraling   0,00002 

Veldsterkte in de stad    0,3 - 1,4 
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communicatie 
discussieronde

Naar	aanleiding	van	de	presentaties	van	Walvius	(Alfa-college),		

mw	Schooneveld	(Stichting	EHS)	en	Lagendijk	(DNV	GL,	Kennisplatform)	

volgt	nu	een	discussieronde.	

Stichting EHS vraagt bredere inzet van de folder

Van	Gils	(NPS)	vraagt	mw	Schooneveld	wat	Stichting	EHS	verwacht		

van	het	Kennisplatform.	Mw	Schooneveld	geeft	aan	dat	er	behoefte	is	

aan	een	folder	over	algemene	bewustwording	rondom	EMV	op	scholen.	

Ze	wil	graag	dat	zo’n	folder	breder	wordt	opgesteld	en	verspreid.	Als	die	

discussie	op	gang	komt	is	er	veel	mogelijk	met	digitalisering.	Van	Gils	

vindt	dat	dit	onderwerp	moet	worden	opgenomen	in	een	breder	kader:	

voorlichting	aan	de	bevolking	over	mogelijke	risico’s	van	EMV.	

Van	Gils	heeft	kritiek	op	de	presentatie	van	Lagendijk.	Zoals	eerder	is	

gezegd,	hebben	de	ICNIRP-normen	geen	betekenis	voor	elektrogevoe-

ligen.	Voor	hen	liggen	deze	normen	vele	malen	te	hoog.	Dat	geldt	ook	

voor	de	richtlijnen	die	Lagendijk	heeft	genoemd.

Voorlichting over instelmogelijkheden wifi

Swinkels	(Partners	voor	een	Gezond	Leefmilieu)	vindt	de	metingen	die	

Lagendijk	in	de	school	heeft	gedaan	opmerkelijk;	dat	er	zoveel	wifi	



40 41

aanwezig	was,	waarvan	de	school	de	blootstelling	aan	EMV	technisch	

enorm	heeft	kunnen	terugregelen.	Dat	gebeurt	bij	normaal	huisgebruik

echter	nooit,	daar	staat	de	modem	op	maximaal	vermogen	ingesteld.	

Mensen	kopen	juist	vaak	nog	een	wifirouter	erbij	om	het	signaal	te	

versterken	i.v.m.	het	wegdrukken	van	hun	eigen	signaal	door	de	buren,	

wat	resulteert	in	een	soort	‘strijd’	tussen	wifirouters	in	woongebieden.	

Als	er	juiste	voorlichting	zou	zijn,	dan	kunnen	we	dus	met	heel	weinig	

vermogen	serieus	zaken	aanpakken	en	optimaliseren,	aldus	Swinkels.	

Maar	mensen	moeten	wel	op	de	hoogte	zijn	van	de	mogelijkheden.	

Fabrikanten	moeten	hier	ook	bij	betrokken	worden,	maar	die	zijn	

helaas	tot	op	heden	niet	aanwezig	bij	deze	vergadering.	

Lagendijk	beaamt	dat	wifi	tegenwoordig	heel	veel	instelmogelijkheden	

heeft	(i.t.t.	de	oude	wifi-apparaten)	en	dat	het	inderdaad	de	nodige		

kennis	vergt	om	ze	goed	in	te	stellen.	Dit	onderwerp	is	uitgebreid		

besproken	in	het	wetenschapsforum	van	het	Kennisplatform.	Hij	wijst	

er	echter	op	dat	wifi	vervangen	door	internet	via	bedrading	niet	de	

oplossing	is.	Zo	eenvoudig	ligt	het	niet.	Want	als	een	school	geen	wifi	

aanbiedt,	dan	gaan	leerlingen	met	hun	mobiele	telefoon	internet	

gebruiken	en	elkaar	een	wifihotspot	aanbieden,	wat	op	vol	vermogen	

gaat.	Bij	het	gebruik	van	radiogolven	geldt	dat	als	je	het	zuinig	instelt	

(dus	de	wifi	goed	instelt)	je	de	capaciteit	alleen	maar	groter	maakt.	

Op	deze	manier	wifi	aanleggen,	geeft	alleen	maar	voordelen:	goed-

koper	netwerken,	betere	kwaliteit	en	een	lagere	blootstelling	aan	EMV.	

Lagendijk	pleit	ervoor	dat	het	Kennisplatform	dit	goed	opschrijft	en	

hierover	goed	informeert.	

Discussie over laagfrequente EMV-bronnen versus wifi

Mw	Schooneveld	(Stichting	EHS)	vindt	het	onderzoek	van	Lagendijk	op	

de	school	niet	helemaal	compleet.	De	blootstelling	aan	EMV	voor	de	

leerlingen	accumuleert	namelijk,	door	andere	EMV-bronnen	zoals	com-

puters,	laptops	en	tablets	die	laagfrequente	velden	produceren.	Heel	

weinig	mensen	hebben	het	over	die	laagfrequente	EMV,	terwijl	Stich-

ting	EHS	weet	dat	mensen	hun	school	hebben	moeten	verlaten	(door	

gezondheidsklachten).	Lagendijk	heeft	niet	gekeken	naar	die	laagfre-

quente	EMV.	Mw	Schooneveld	vindt	dat	de	metingen	op	de	school	over	

moeten	en	dan	dient	te	worden	gekeken	naar	de	EMV-bronnen	waarvan	

Stichting	EHS	weet	dat	ze	een	rol	spelen	bij	elektrogevoeligheid.

Lagendijk	reageert	hierop.	Volgens	hem	gaat	dit	voorbij	aan	de	oor-

spronkelijke	vraag:	wat	voegt	wifi	toe	aan	de	blootstelling?	Zijn	metin-	

gen	waren	puur	op	deze	vraag	gericht.	Zijn	conclusie	op	grond	van	

de	metingen	is	dat	de	wifi,	zoals	deze	school	het	heeft	aangelegd,	de	

situatie	rondom	EMV-blootstelling	juist	heeft	verbeterd.	Want	zonder	

wifi	zouden	de	leerlingen	via	hun	mobiele	telefoon	een	beroep	doen	op	

UMTS-masten	etc.	en	dan	zou	de	blootstelling	aan	EMV	alleen	maar	toe	

zijn	genomen.	Lagendijk	merkt	bovendien	op	dat	internet	via	bedra-

ding	in	plaats	van	wifi	(draadloos	internet)	geen	verschil	maakt	voor		

de	laagfrequente	EMV	die	apparaten	zoals	laptops	produceren.	

Mw	Schooneveld	wijst	er	nogmaals	op	dat	als	kinderen	geen	last	heb-

ben	van	wifi,	ze	wel	last	kunnen	hebben	van	andere	EMV-bronnen		

op	school.	Dat	naar	die	andere	bronnen	niet	is	gekeken,	vindt	hij		

een	gebrek.	

Kinderen met klachten na aanleg van wifi op school, hebben thuis  

geen wifi

Weening	(MoNet)	heeft	een	vraag	over	de	presentatie	van	mw	Schoone-

veld.	Zij	noemde	dat	kinderen	die	op	maandag	terugkomen	op	school,	

nadat	wifi	is	aangelegd,	ziek	werden.	Maar	hoe	valt	dat	te	verklaren	

terwijl	vaak	in	de	thuisomgeving	nog	meer	wifi	is?	

Mw	Schooneveld	legt	uit	dat	het	bij	de	meeste	meldingen	om	kinderen	

ging	die	sinds	een	half	tot	één	jaar	al	weten	dat	ze	elektrogevoelig	

zijn.	Zij	hebben	thuis	daarom	geen	wifi	en	weinig	overige	stralings-

bronnen.	Deze	kinderen	kregen	klachten	juist	op	het	moment	dat	de	

school	overging	op	wifi.	Mw	Schooneveld	benadrukt	dat	zorgvuldig	

is	nagegaan	dat	men	pas	achteraf	ontdekte	dat	er	wifi	was	uitgerold.	

Ouders	worden	hierover	doorgaans	niet	geinformeerd.	Ze	wijst	erop	dat	

de	extra	blootstellingsuren	van	wifi	op	school	van	grote	invloed	zijn	op	

het	welbevinden	van	elektrogevoelige	kinderen.	Ook	komen	er	steeds	

meer	nieuwe	elektrogevoelige	kinderen	bij	(die	voor	het	eerst	dat	soort	

klachten	melden).	

Mobiele telefoons op school

Lebret	(wetenschapsforum	KP)	geeft	zijn	beschouwing	op	de	discussie.	

Het	valt	op	dat	de	uitkomsten	van	de	meting	op	de	school	minder	voor	

de	hand	bleek	te	liggen	dan	je	vooraf	zou	denken.	Een	manier	vinden	
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om	blootstelling	aan	EMV	op	school	beperken,	zit	dus	niet	per	se	in	de	

wifi.	Hij	constateert	dat	uit	de	discussie	een	lastig	dilemma	naar	voren	

komt.	Enerzijds	wordt	gepleit	voor	draadloos	internet,	maar	er	zijn	ook	

zorgen	over	laagfrequente	EMV	van	laptops	en	er	is	kritiek	op	wat	er	

gemeten	is.	Hoewel	Stichting	EHS	zegt	niet	tegen	digitalisering	te	zijn,	

staat	dit	toch	op	gespannen	voet	met	digitalisering.	We	zitten	dus	met	

een	ingewikkeld	afweegdilemma,	waar	het	erg	lastig	is	wat	voor	advies	

je	aan	een	schoolbestuur	moet	geven	zodat	ze	een	goede	afweging	

kunnen	maken,	aldus	Lebret.	Een	ander	moeilijk	dilemma	gaat	over	

de	mobiele	telefoons	van	de	kinderen,	die	duidelijk	een	belangrijke	

bron	van	EMV	blijven,	onafhankelijk	van	internet	via	wifi	of	bedrading.	

De	afweging	is	hier	veel	meer	individueel.	Daarbij	spelen	vragen	als:	

zijn	kinderen	bereid	om	hun	mobiele	telefoons	in	een	kluis	te	doen,	

steunen	de	ouders	dat,	steunt	de	schoolraad	dat?	

Mw	Schooneveld	benadrukt	dat	het	goed	is	dat	deze	dilemma’s	nu		

worden	aangekaart.	Zij	praat	ook	met	scholen	en	pleit	ervoor	dat	het	

hele	mobiele	gebruik	in	een	onderwijskundig	kader	gebeurt.	Bijvoor-

beeld	in	Frankrijk	gebeurt	het	al	dat	leerlingen	hun	mobiel	moeten	

inleveren	op	school	en	die	gaan	in	een	metalen	kluis.	Daar	is	die		

verregaande	maatregel	dus	al	getroffen.	Ze	stipt	nog	aan	dat	naast	

EMV	van	mobiele	telefoons,	ook	cognitieve	problemen	door	swiping	

een	rol	spelen	(lees	dr	M.	Splitzer	in	‘Digitale	Dementie’).	

Ze	stelt	voor	om	de	voorlichting	alleen	te	beperken	tot	de	groep	die	zelf	

vragen	heeft	of	vermoedt	dat	EMV	een	rol	speelt	op	school.	Dus	voor	

scholen,	ouders	en	leerkrachten	die	zich	afvragen	of	leerlingen	ziek	

kunnen	worden	en	misschien	wel	elektrogevoelig	blijken	te	zijn.		

Ze	vraagt	het	Kennisplatform	of	daar	iets	op	tegen	zou	zijn?

Woudenberg	reageert	dat	daar	zeker	niks	op	tegen	is	en	dat	hij		

zelfs	een	voorstander	hiervan	is.	Dit	is	ook	wat	het	Kennisplatform		

en	de	GGD	al	doet,	en	wij	zouden	dat	nog	meer	kunnen	doen,	aldus		

Woudenberg.

De	voorzitter	concludeert	dat	het	hier	dus	niet	om	generieke	voor-	

lichting	gaat,	maar	om	informatie	en	hulp	bieden	daar	waar	er	vraag	

naar	is.	Hij	refereert	naar	de	drie	speerpunten	die	Haas	eerder	presen-

teerde:	erkenning,	hulp	en	voorlichting.

Verschillende uitgangspunten 

Woudenberg	(communicatieforum	KP)	constateert	dat	veel	van	de	

discussies	in	de	Klankbordgroep	om	het	volgende	draaien:	het	uit-	

gangspunt	dat	je	mensen	die	ziek	worden	van	EMV	wilt	helpen	geeft	

een	andere	communicatie	dan	het	uitgangspunt	dat	het	belangrijk	is	

om	uit	te	zoeken	wat	de	oorzaak	is	dat	mensen	ziek	worden	door	EMV.	

Deze	verschillende	uitgangspunten	spelen	ook	in	de	discussie	hoe		

actief	je	de	samenleving	moet	waarschuwen	voor	risico’s.	Het	is	goed	

om	hierover	door	te	praten,	maar	het	blijft	een	lastig	verschil.	Daarom	

zou	de	huidige	folder	van	Stichting	EHS	nooit	door	de	GGD	of	het		

Kennisplatform	verspreid	kunnen	worden.	

Van	Gils	heeft	kritiek	hierop.	Volgens	hem	beweert	Woudenberg	dat	

we	niet	weten	of	EMV	gezondheidsrisico’s	hebben	en	dus	veilig	zijn.	

Van	Gils	vindt	dat	je	juist	voorzichtig	moet	zijn,	als	je	het	niet	weet.	

Als	je	de	techniek	toch	op	de	markt	brengt,	dan	zijn	wij	ervoor	om	de	

bevolking	te	informeren,	aldus	Van	Gils.	Dit	gesprek	hierover	zou	dan	

niet	alleen	binnen	deze	vier	muren	moeten	plaatsvinden,	maar	in	heel	

Nederland.	Hij	pleit	ervoor	dat	zo	een	optimale	situatie	gekozen	wordt,	

en	benadrukt	dat	dit	een	appèl	is	aan	de	industrie,	maar	ook	een	appèl	

aan	een	ondernemingsraad,	een	bestuur	enzovoort.	Daarvoor	dient	dan	

wel	eerst	de	erkenning	zijn	dat	er	sprake	is	van	een	grote	onzekerheid	

over	EMV.	En	dat	zal	toch	vanuit	deze	kring	van	het	Kennisplatform		

en	de	Klankbordgroep	uitgedragen	moeten	worden.	Van	Gils	wil	dat		

er	een	einde	komt	aan	de	bewering	dat	er	niks	aan	de	hand	is,	zoals	de	

Gezondheidsraad	het	verwoord.	De	voorzitter	wijst	erop	dat	Wouden-

berg	dat	niet	heeft	gezegd.	

De	voorzitter	wijst	erop	dat	we	uit	kunnen	gaan	van	de	voorbeelden		

die	Stichting	EHS	heeft	van	mensen	die	elektrogevoelig	zijn.	Maar	je	

kan	niet	stellen	dat	als	de	relatie	tussen	EMV	en	gezondheid	onbekend	

is,	EMV	dus	veilig	is.	Maar	ook	niet	dat	het	onveilig	is.	

Van	Gils	vindt	wel	dat	dat	gebeurt	(dat	gesteld	wordt	dat	EMV	veilig	is).	

Mw	Hoedjes	(Een	Schoon	Land)	vindt	het	pijnlijk	dat	Woudenberg	zegt		

dat	de	folder	van	Stichting	EHS	niet	verspreid	kan	worden	door	het		

Kennisplatform.	Ze	vraagt	wat	dan	het	nut	is	van	de	Denkgroepen,	als	

nog	steeds	niet	duidelijk	is	dat	er	iets	aan	de	hand	is	met	EMV.	Voor	
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Hoedjes	is	het	wel	duidelijk;	er	is	immers	empirisch	geconstateerd	dat	

er	wel	degelijk	iets	aan	de	hand	is,	want	klachten	van	elektrogevoeligen	

gaan	weg	zijn	als	de	EMV-bron	wordt	uitgeschakeld	of	verwijderd.		

Ze	vraagt	zich	af	waarom	de	folder,	die	goed	in	elkaar	zit	en	niet	tenden-	

tieus	of	opruiend	is,	niet	op	de	website	van	het	Kennisplatform		

kan?	Ze	uit	haar	ongenoegen	over	andere	uitingen	op	het	Kennisplat-

form	waar	ze	het	niet	mee	eens	is	(de	bewering	dat	het	enige	effect	van	

EMV	de	opwarmingen	van	het	lichaam	is,	vindt	zij	onzin,	omdat	het	

menselijk	lichaam	volgens	haar	prima	met	opwarming	kan	omgaan).

Zij	verzoekt	de	filmpjes	en	rapporten	van	de	website	te	verwijderen.

Vriens	(Stop	UMTS)	merkt	op	dat	het	nu	nog	maar	om	kleine	aantallen	

elektrogevoeligen	gaat.	Echter,	het	stellen	dat	de	oorzaak	onbekend	is,	

betekent	in	feite	dat	je	de	ervaringen	van	elektrogevoelige	kinderen	en	

volwassenen	negeert,	namelijk	dat	ze	opknappen	zodra	ze	in	een	EMV-

vrije	omgeving	zijn.	Het	gaat	om	heel	veel	ervaringen,	die	nu	worden	

genegeerd.	Het	Kennisplatform	zou	de	folder	op	haar	website	kunnen	

zetten,	als	zijnde	informatie	van	onze	kant,	aldus	Vriens.	Daarbij	kan	

het	Kennisplatform	vermelden	dat	ze	het	er	niet	mee	eens	is,	maar	zo	

laat	ze	tenminste	wel	zien	dat	deze	informatie	er	ook	is.	

Vriens	wijst	op	het	andere	perspectief	in	Frankrijk,	waar	sinds	2010	

bij	wet	verboden	is	om	mobieltjes	op	school	te	gebruiken.	Dat	is		

zowel	wetgeving	in	Assemblée	National	(het	Franse	lagerhuis,	red.)		

als	in	de	Senaat	(het	hogerhuis).	In	2013	en	2014	heeft	de	Assemblée		

National	wetten	aangenomen	waarin	staat	dat	wifi	op	scholen	zo	

weinig	mogelijk	gebruikt	mag	worden.	Ook	zeggen	die	wetten	dat,	

indien	mogelijk,	internet	via	bedrading	verplicht	is,	en	dat	gebruik	van	

tablets	e.d.	zoveel	mogelijk	moet	worden	teruggedrongen.	In	Frankrijk	

kijkt	men	er	dus	anders	tegenaan	dan	in	Nederland.	Vriens	wijst	erop	

dat	in	Frankrijk	de	normen	voor	EMV-blootstelling	ook	heel	anders	

gemaakt	worden,	namelijk	op	grond	van	biologische	grenswaardes,		

en	die	liggen	een	stuk	hoger	dan	de	Nederlandse	normen.	

Lagendijk	reageert	hierop.	Het	niveau	dat	hij	heeft	gemeten	heb	op	

het	Alfa-collega	ligt	ook	beneden	die	biologische	grenswaarden.	Maar	

het	probleem	met	de	biologische	grenswaarden	is	de	ongedefinieerde	

meettechniek.	Hij	roept	de	betreffende	mensen	op	dat	ze	ook	duidelijk	

maken	hoe	gemeten	moet	worden.	Hulsbos	(De	Bouwbioloog)	reageert	

dat	dat	wel	bekend	is.	Mw	Schooneveld	wijst	erop	dat	de	meetgroep	van	

de	Stichting	EHS	exact	vastlegt	hoe	er	gemeten	moet	worden.	

Erkenning in evenwicht met evidentie

Lebret	wijst	op	de	kernvraag	in	de	discussie.	Dat	blijft	het	punt	van	de	

erkenning.	Volgens	hem	gaat	het	bij	erkenning	ook	om	de	bewoording	

van	de	tekst.	Hij	geeft	het	voorbeeld	van	half	leeg	of	half	vol.	Als	het	

Kennisplatform	zegt	dat	het	glas	voor	50%	is	gevuld	en	voor	50%	leeg	

is,	dan	blijven	sommige	zeggen	dat	er	wordt	beweerd	dat	het	half	leeg	

is,	terwijl	andere	beweren	dat	het	half	vol	is.	Er	is	onzekerheid	is	over	

de	veiligheid,	maar	er	is	ook	onzekerheid	over	de	bedreiging.	Volgens	

Lebret	moet	de	erkenning	ook	in	evenwicht	zijn	met	de	mate	van		

evidentie.	Hij	erkent	dat	dat	lastig	is.	Als	voorbeeld	haalt	hij	de	folder	

van	Stichting	EHS	aan.	De	ICNIRP-normen	worden	genoemd,	dat	is	

evenwichtig,	maar	tegelijkertijd	word	ook	één	rapport	genoemd	van	

één	persoon	die	zegt	dat	wifi	bij	kinderen	dementie	geeft.	Volgens		

Lebret	laat	het	bewijs	hiervoor	te	wensen	over.	Het	zijn	dit	soort	bron-

nen	die	het	voor	het	Kennisplatform	buitengewoon	lastig	maken	om	

deze	folder	te	presenteren	als	een	evenwichtige	publicatie	over	de		

stand	van	kennis	en	onzekerheden.	Lebret	deelt	daarom	de	eerder-

gedane	uitspraak	van	Woudenberg	die	meent	dat	het	Kennisplatform	

deze	folder	niet	uit	kan	brengen.

Onderzoeksvraag en verder samenwerken in werkgroep

De	voorzitter	concludeert	dat	hier	een	probleem	en	een	zorg	is	geuit	

die	het	Kennisplatform	serieus	neemt.	Vervolgens	dient	er	ook	meer		

basis	gevonden	worden	om	te	kijken	of	we	er	meer	aan	moeten	doen	

dan	nu	al	gebeurt.	Het	Kennisplatform	volgt	daarvoor	de	volgende	

stappen:	1)	samen	met	Klankbordgroepleden	een	onderzoeksvraag		

formuleren,	2)	overwegen	of	dit	in	het	programma	van	het	Kennisplat-

form	wordt	opgenomen,	3)	kijken	of	de	uitkomsten	leiden	tot	opvoering	

van	de	voorlichting	en/	of	intensivering	van	de	hulpverlening.	Tegelijker-

tijd	kan	vooruitlopend	op	de	uitkomsten	hiervan	al	gekozen	worden	

voor	het	formuleren	van	voorlichting	over	mogelijke	risico’s	en	een	

strategie	tot	hulpverlening.	De	voorzitter	stelt	voor	dat	het	secretariaat	

van	het	Kennisplatform	samen	met	mw	Schooneveld	contact	opneemt	
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met	het	wetenschapsforum	en	het	communicatieforum	om	samen	een	

onderzoeksvraag	te	formuleren.	De	voorzitter	wijst	erop	dat	hij	niet	

verder	wil	gaan	dan	dit,	maar	wel	deze	opening	wil	maken.

Van	Gils	reageert	hierop.	Hij	vindt	het	alleen	zinvol	als	de	onderzoeks-

vraag	gericht	is	op:	hoe	komen	we	tot	een	informatie	voor	de	burger	die	

dan	ook	breed	uitgedragen	gaat	worden?	

De	voorzitter	grijpt	terug	op	de	vraag	die	Stichting	EHS	in	haar	folder	

heeft	willen	stellen.	Dat	gaat	over	de	onnodige	risico’s	die	kinderen	in	

scholen	lopen.	Hierop	moet	vervolgens	worden	doorgevraagd	hoe	dat	

nader	onderzocht	moet	worden,	welke	prioriteiten	het	moet	hebben	en	

waar	moet	dat	toe	leiden.	

De	voorzitter	concludeert	dat	dit	onderwerp	verder	beter	in	kleinere	

kring	besproken	moet	worden	(een	werkgroep).	Daarna	zal	het	bestuur	

van	het	Kennisplatform	beslissen	of	ze	het	prioriteit	geeft.	

emv luwe gebieden

op zoek naar ‘witte zones’ voor 
elektrogevoeligen

Dr	H.	Schooneveld	(Stichting	EHS)	vertelt	over	witte	zones	(EMV	luwe	

gebieden)	voor	elektrogevoeligen.	Er	is	een	gebied	in	de	Achterhoek	

waar	weinig	dekking	is	van	zendmasten.	Stichting	EHS	wil	daar	een	

witte	zone	creëren,	waar	elektrogevoeligen	tot	rust	kunnen	komen		

omdat	daar	bijna	absolute	afwezigheid	is	van	zendmasten	en	andere	

EMV.	Daar	kunnen	elektrogevoeligen	ook	nagaan	of	hun	klachten		

daadwerkelijk	van	EMV	komen.	

Recent	heeft	echter	een	mevrouw	(mw	Tijsterman-Tervoert)	in	de	krant	

Metro	een	oproep	gedaan	voor	een	betere	dekking	in	juist	precies	dat	

gebied	van	de	Achterhoek	(buurt	Winterswijk)	waar	Stichting	EHS	een	

schone	witte	zone	wil	vestigen.	Stichting	EHS	heeft	een	protest	inge-

diend	bij	Metro.	Ook	heeft	Schooneveld	een	brief	geschreven	naar	het	

Kennisplatform	of	zij	de	Stichting	EHS	kan	helpen	met	haar	verzet	

tegen	de	komst	van	de	nieuwe	zendmasten.	Schooneveld	vraagt	of		

misschien	de	heer	F.	Weening	(MoNet)	ook	een	bemiddelende	rol	hierin	

kan	spelen.	Stichting	EHS	heeft	ook	brieven	geschreven	aan	de	ministe-

ries	voor	steun	om	de	beoogde	witte	zone	veilig	te	stellen.	
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Schooneveld	wijst	erop	dat	het	niet	makkelijk	om	een	zone	te	vinden	

waar	men	vrij	is	van	EMV.	Hij	laat	een	illustratie	zien	van	een	soort	

taartdiagram	met	de	vele	verschillende	EMV-bronnen	die	op	mensen	

afkomen	in	de	thuisomgeving.	

In	huis	gaat	het	om	huishoudelijke	apparatuur	en	draadloze	apparaten	

(zoals	wifi	en	DECT-telefoons).	Daarnaast	is	er	van	buiten	de	invloed	van	

EMV-apparatuur	van	buren	(buurvelden),	buitenzenders	(zendmasten,	

hoogspanningslijnen)	en	EMV-bronnen	uit	de	grond.	

Bedreigende	EMV-bronnen	in	de	omgeving	zijn:	zendmasten,	wifi-

systemen	in	de	straat,	hoogspanningslijnen,	velden	boven	straatkabels,	

grondvelden	boven	spoorlijnen,	vuile	stromen	van	industriële	stroom-

verbruikers,	voedingskabels	van	zendmastinstallaties,	radar	bij	lucht-	

havens	en	grote	rivieren.	

Daarom	zijn	witte	zones	nodig,	als	testlocatie	en	voor	herstel	van	de	

gezondheid	van	elektrogevoeligen.	

Wanneer	een	elektrogevoelige	in	een	witte	zone	verblijft,	zijn	de	te	

verwachten	effecten	als	volgt:

•	 Hij	moet	enkele	dagen	wennen	aan	de	nieuwe	situatie,	misschien		 	

	 met	lichte	terugval.

•	 Er	is	verlies	van	depressieve	gevoelens	binnen	enkele	dagen	tot		

	 een	week.

•	 Tijd	voor	reflectie.

•	 Terugkeer	van	vrolijkheid	en	creativiteit.

•	 Plannen	maken	voor	aanpassingen	thuis	en	in	werksituatie.

•	 Voorbereidingen	maken.

•	 Na	thuiskomst:	ruwe	herinnering	aan	omstandigheden	voor	de		 	

	 therapie,	ernstige	terugval	en	geleidelijke	normalisering.

•	 Uitvoering	van	programma	voor	veldanalyse	en	veldreductie.	

Schooneveld	vertelt	hoe	gevoelig	mensen	eigenlijk	zijn	voor	EMV.	

Volgens	hem	hebben	mensen	de	gevoeligheid	van	een	radio-ontvanger.	

Wanneer	betere	veldmeters	de	waarde	nul	aangeven,	betekent	dat		

niet	dat	er	geen	velden	meer	zijn.	Hij	legt	uit	dat	een	mobiele	telefoon	

heel	weinig	veld	nodig	heeft	om	te	functioneren.	Ook	mensen	hebben	

heel	weinig	veld	nodig	om	gederangeerd	te	raken.	

Hij	wijst	op	een	publicatie	uit	Nature	over	non-thermische	effecten		

op	vertebraten.	Dit	onderzoek	(van	prof.	Henrik	Mouritsen)	heeft	aan-

getoond	dat	de	voorkeur	van	de	trekrichting	van	roodborstjes	verstoord	

raakt	door	EMV	op	de	campus	Oldenburg.	Het	gaat	hier	om	laag-

frequente	velden.	De	ruis	van	laagfrequent	velden	is	dus	van	belang,	

en	daarom	had	Lagendijk	deze	ook	moeten	meten	op	de	school,	aldus	

Schooneveld.	

De	voorzitter	concludeert	dat	het	belangrijkste	punt	van	deze		

presentatie	is:	Laten	we	Nederland	niet	100%	dekkend	maken,	maar	

EMV milieu in huis
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laat	er	een	vrije	zone	zijn	waar	elektrogevoelige	mensen	heen	kunnen.	

Schooneveld	beaamt	dit.	En	hij	vraagt	het	Kennisplatform	om	te		

bevorderen	dat	de	witte	zone	gehandhaafd	kan	worden.	

Schooneveld wijst op het boek van Stichting EHS: Elektrostress Handboek – leren 

omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden.  

emv luwe gebieden

witte zone in epe en fontenois

Mw	ir	W.	Hoedjes	(Een	Schoon	Land)	geeft	een	presentatie	waarin	ze	wil	

laten	zien	dat	witte	zones	geen	utopie	zijn	maar	echt	haalbaar	zijn.	Ze	

vertelt	over	het	witte	zone	project	Epe-Fontenois	waarmee	in	2012	is	

begonnen.	Het	gaat	om	een	witte	zone	in	Nederland	en	één	in	Frankrijk.	

Hoedjes	legt	uit	waarom	de	witte	zones	hier	zijn	gestart.	Er	is	een		

woongroep	gevormd	van	mensen	die	last	hebben	van	EHS.	Deze	woon-

groep	had	behoefte	aan	een	schone	leefplek,	voor	tijdelijk	verblijf	en	

met	zorg	voor	herstel.	De	locatie	in	Epe	is	gevonden	omdat	het	een	zeer	

schone	omgeving	is.	Ook	was	hier	behoefte	aan	herinrichting	(legbatte-

rij	moest	weg),	er	was	voldoende	grond,	het	ging	om	een	krimpregio,	

en	de	gemeente	en	provincie	wilden	meewerken.	

Hoedjes	laat	een	luchtfoto	zien	van	de	locatie	in	Epe.	Hier	wordt	heel	

streng	op	gelet	dat	er	geen	vervuiling	of	antennes	komen.	De	volgende	

toepassingen	aanwezig:	zorghotel	met	aardewoningen	en	moestuin;		

20	zorgkamers	in	5	domes;	1	dome	met	restaurant	en	gemeenschaps-

ruimte;	therapeuten	in	gastenverblijf;	dagbesteding	en	gezonde	voe-

ding	moestuin;	zelfvoorzienend	in	energie	en	water.
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Ook	in	Fontenois,	de	locatie	in	Frankrijk,	gaat	het	om	een	zeer	schone	

omgeving.	Er	is	kleinschalige	landbouw	biologisch	mogelijk	en	er	is	

voldoende	grond	en	een	visvijver.	Ook	hier	gaat	om	een	krimpregio	

en	zijn	de	gemeente	en	provincie	welwillend.	

De	stakeholders	zouden	o.a.	kunnen	zijn:	gemeente	en	provincie,		

Kennisplatform	EMV,	Europese	Commissie,	banken,	groenfondsen		

en	onderwijsinstellingen.

De	omgevingsanalyse	is	als	volgt:

•	 Populatie	met	EHS-problemen	is	3%	of	meer.	Maar	als	zendmasten		

	 e.d.	worden	uitgerold,	dan	kan	dit	percentage	wel	oplopen	tot	20%.

•	 Risico:	we	hebben	geen	invloed	op	de	plaatsing	van	antennes.

•	 Risico:	financiële	situatie	van	de	doelgroep	(mensen	met	EHS).

•	 Afzetmogelijkheden	voor	tuin	en	landwinkel.

•	 Re-integratie	en	leerwerktrajecten	mogelijkheden.	

Hoedjes	benadrukt	dat	de	kracht	van	het	concept	zit	in	de	integratie	

van	de	diensten	die	worden	aangeboden	in	een	witte	zone.	

Voor	de	organisatie	zijn	nodig:	een	bedrijf	of	stichting;	een	adequaat		

informatienetwerk;	voorlichting	aan	burgers,	overheden	en	organisa-

ties;	samenwerkingsverbanden;	en	een	congres	over	witte	zones.	

Hoedjes	geeft	een	overzicht	van	de	financiering	die	nodig	is;	de	totale	

financieringsbehoefte	is	bijna	3	miljoen	euro.	

Ze	vertelt	over	de	voor-	en	nadelen	van	andere	mogelijkheden.	Een	cam-	

ping	en	bungalowpark	zijn	bijvoorbeeld	niet	geschikt	omdat	andere	

bezoekers	niet	verplicht	kan	worden	mobiele	communicatiemiddelen	

uit	te	zetten.	Op	dergelijke	locaties	zijn	echter	geen	therapie	en	bege-

leiding	mogelijk.	Een	andere	mogelijkheid	is	een	mantelzorgwoning	

(i.e.	een	woning	bij	familie	of	vrienden	die	op	een	schone	plek	wonen).	

Dat	kan	echter	alleen	als	erkend	wordt	dat	mensen	ziek	zijn.	Andere	

opties	zijn	kant-	en	klare	units	met	mogelijkheid	tot	afscherming	of	

zelfbouw	van	woningen	in	een	EMV	luw	gebied.	

emv luwe gebieden

discussieronde

Na	de	presentaties	van	Schooneveld	(Stichting	EHS)	en	mw	Hoedjes	

(Een	Schoon	Land)	volgt	een	discussieronde.	

De	voorzitter	vat	de	centrale	vraag	voor	de	discussie	als	volgt	samen:	

hoe	gaan	we	om	met	botsende	maatschappelijke	belangen?	Er	zijn	ener-

zijds	mensen	die	goede	dekking	van	hun	mobiele	telefoon	en	internet	

willen,	anderzijds	zijn	er	mensen	die	juist	een	plek	willen	waar	ze		

geen	last	van	EMV	hebben.	Deze	vraag	is	gericht	aan	de	providers,		

maar	ook	aan	de	overheid	en	de	gemeentes.	Het	Kennisplatform	wil	

met	deze	discussie	kijken	hoe	zij	kan	bijdragen	aan	de	beantwoording	

van	deze	vraag.	

De	voorzitter	complimenteert	de	aanwezigheid	van	MoNet	en	KPN.		

Het	Kennisplatform	heeft	tevergeefs	geprobeerd	om	vertegenwoordigers	

van	de	overheid	en	andere	vertegenwoordigers	van	de	telecomsector	

aan	tafel	te	krijgen.	

Situatie nu: rendabele gebieden en geen 100% dekkingsverplichting

Weening	(MoNet)	legt	uit	waarom	hij	namens	MoNet	niet	iets	kan	doen	

aan	de	uitrol	van	netwerken.	Elke	operator	maakt	zijn	eigen	afweging	
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of	hij	zijn	netwerk	uitrolt	en	op	welke	manier	hij	dat	doet.	In	algemene	

zin	geldt	dat	de	operator	zijn	installaties	plaatst	daar	waar	ze	rendabel	

zijn.	Op	dit	moment	zijn	er	echter	ook	rendabele	gebieden	(waar	de	

vraag	naar	mobiele	communicatie	groot	is)	waar	toch	geen	antennes	

worden	bijgeplaatst	vanwege	strategische	keuzes	van	operators.	Je	kan	

je	indenken	wat	er	dan	gebeurt	bij	niet-rendabele	gebieden.	Weening	

benadrukt	dat	de	situatie	van	nu	morgen	weer	anders	kan	zijn.	

Ook	mw	mr.	van	Steenoven	(KPN)	wijst	erop	dat	de	huidige	situatie		

kan	veranderen	als	het	Rijk	in	de	toekomst	anders	beslist	over	de	

dekkingsverplichting	in	verband	met	112.	Vanuit	verschillende	ver-

enigde	gemeentes	zijn	er	vragen	over	dekking	gesteld	richting	het	Rijk	

en	het	ministerie	van	EZ.	Op	21	mei	heeft	de	minister	van	Veiligheid	

en	Justitie	Kamervragen	beantwoord	over	de	bereikbaarheid	van	112	en	

in	hoeverre	die	gegarandeerd	moet	worden.	Bijvoorbeeld	bij	storingen	

moet	men	kosteloos	voor	112	op	elkaars	netwerk	kunnen	opereren.	

112	moet	dus	altijd	bereikbaar	zijn,	maar	de	mogelijkheid	dat	je	vanaf	

je	mobiel	altijd	112	moet	kunnen	bereiken	(dus	100%	dekking)	is	geen	

verplichting.	Op	dit	moment	is	dat	de	situatie	voor	operators,	dus	geen	

100%	dekkingsverplichting.	Daarom	zal	nu	niet	snel	een		

mast	geplaatst	worden	in	niet-rendabele	gebieden,	zoals	het	genoemde		

laagbevolkte	gebied	in	Winterswijk.	Maar	mw	van	Steenhoven	bena-

drukt	dat	die	situatie	kan	veranderen	als	het	rijk	besluit	dat	er	wel	

100%	dekkingsverplichting	moet	komen.	Ook	wijst	ze	erop	dat	KPN		

te	maken	heeft	met	een	constante	vraag	naar	dekking.	De	eerder-

genoemde	mw	Tijsterman	(die	dhr.	Schooneveld	in	zijn	presentatie		

noemde)	is	niet	de	enige.

Behoud van status quo vrije zones

De	voorzitter	vat	samen	dat	er	drie	verschillende	belangen	zijn:	de	

belangen	van	gebruikers	die	meer	bereikbaarheid	willen,	de	belangen	

van	bedrijven	die	rendabel	willen	werken,	en	de	belangen	van	mensen	

die	last	hebben	van	EMV.	Iemand	moet	die	botsing	van	belangen	wegen	

en	de	knoop	doorhakken,	aldus	de	voorzitter.	Hij	vraagt	zich	of	de	

provincie	mogelijk	een	bemiddelende	rol	zou	kunnen	spelen	(in	plaats	

van	de	gemeente	van	Winterswijk,	die	blijkbaar	pleit	voor	dekking).	

Als	het	gaat	om	een	beperkt	aantal	vrije	zones	in	het	land,	dan	zou	de	

vraag	ook	aan	het	ministerie	geadresseerd	kunnen	worden.	Hij	vraagt	

mw	Hoedjes	en	dhr.	Schooneveld	of	zij	willen	dat	het	Kennisplatform	

hiertoe	actie	onderneemt?	

Mw	Hoedjes	beaamt	dit.	

Mw	Schooneveld	wijst	erop	dat	Stichting	EHS	slechts	de	huidige	status	

quo	wil	behouden,	i.e.	die	enkele	witte	zones	die	er	nu	in	Nederland	

zijn	wil	handhaven.	Het	gaat	dus	niet	zozeer	om	zendmasten	weghalen,	

maar	dat	er	afspraken	komen	dat	er	geen	nieuwe	masten	bijkomen.	

Daar	zou	Stichting	EHS	mee	uit	de	voeten	kunnen.	

Mw	van	Steenoven	benadrukt	dat	de	status	quo	niet	te	garanderen	is	

als	het	aantal	gebruikers	toeneemt.	Stel	dat	het	gebied	in	Winterswijk	

in	een	keer	1.500	woningen	erbij	krijgt,	dan	is	het	logisch	dat	daar	een	

mobiele	voorziening	voor	komt.	

Mw	Hoedjes	wil	hierin	een	stap	verder	dan	de	Stichting	EHS	gaan.		

Zij	heeft	namelijk	een	gebied	gevonden	wat	groot	genoeg	is,	maar	last	

heeft	van	een	straalzender.	Ze	pleit	ervoor	dat	het	uitzenden	van	deze	

mast	omgeleid	wordt,	om	het	gebied	heen,	bijvoorbeeld	door	verbin-

ding	met	het	glasvezelnetwerk.	Hoedjes	vraagt	zich	ook	af	of	er	niet	

andere	technische	mogelijkheden	te	verzinnen	zijn	(anders	dan	draad-

loos	internet)	om	toch	voldoende	dekking	te	hebben	op	onbereikbare	

plekken,	met	bijvoorbeeld	glasvezel	of	desnoods	een	oude	telefooncel.	

Ze	stelt	ter	discussie	of	4G	streaming	voor	filmpjes	e.d.	wel	nodig	is	in	

een	bos.	

Weening	merkt	op	dat	wat	mensen	gewend	zijn	ook	een	rol	speelt.		

Veel	mensen	gaan	ervan	uitgaan	dat	overal	in	Nederland	goede	dekking	

is	(Nederland	heeft	ook	de	beste	netwerken	ter	wereld).	Mensen	gooien	

daarom	hun	vaste	telefoonlijn	eruit	en	verwachten	dan	overal	vandaan	

met	hun	mobiel	112	te	kunnen	bereiken.	

Principiële vraag voor de overheid

De	voorzitter	merkt	op	dat	het	hier	om	een	principiële	vraag	gaat,	

namelijk	of	de	Nederlandse	overheid	de	noodzaak	voelt	dat	er	stralings-

vrije	zones	moeten	zijn	en	daar	(zoals	het	moet)	het	parlement	over		

laat	beslissen.	Hij	roept	op	om	samen	op	zoek	te	gaan	naar	diegene	die		

daar	een	beslissing	in	kan	nemen	en	het	lef	heeft	om	die	zones	aan		

te	wijzen.
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Haas	(NIBE)	merkt	op	dit	zoiets	al	in	een	bestemmingsplan	geregeld	zou	

moeten	worden.	Als	in	het	bestemmingsplan	bepaald	wordt	dat	er	geen	

woningen	bijkomen,	dan	komen	er	ook	geen	extra	zenders.	

Hoedjes	merkt	op	dat	dit	er	toch	ook	antennes	zijn	geplaatst	in	natuur-	

gebieden	waar	dat	niet	de	bedoeling	was.	

Mw	van	Steenoven	reageert	hierop.	KPN	krijgt	heel	veel	vraag	naar	

dekking	in	natuurgebieden	van	brandweer	en	hulpverleningsdiensten,	

zoals	de	taskforce	voor	bosbranden	of	voor	duinbranden	langs	de	kust.	

Maar	ook	is	er	vraag	van	recreatieschappen.	Ook	recreatieve	doeleinden	

(zoals	met	een	QR-code	het	type	boom	kunnen	achterhalen)	is	tegen-

woordig	de	realiteit.	

Van	Gils	wijst	erop	dat	erkenning	hieraan	voorafgaat.	Los	hiervan	

vraagt	hij	of	stappen	in	de	goede	richting	kunnen	gemaakt	worden.		

Hij	denkt	dat	als	het	Kennisplatform	een	positief	signaal	zou	kunnen	

laten	horen,	dat	ook	voor	de	providers	een	aansporing	is.	

Lagendijk	spreekt	vanuit	zijn	rol	van	voorzitter	van	het	Nationaal	

Elektrotechnisch	Comité	(N.E.C.)	dat	gaat	over	normen	rondom	straling	

en	velden.	Volgens	hem	is	het	voor	de	Nederlandse	overheid	vrijwel	

onmogelijk	om	het	gebruik	van	radiodiensten	en	mobiele	diensten	te	

beperken,	vanwege	de	vrijheid	van	nieuwsvergaring.	Op	elke	plek	in	

Nederland	heeft	iedereen	het	recht	om	radiodiensten	en	mobiele	dien-	

sten	te	gebruiken,	staat	er	in	de	grondwet.	Het	instellen	van	een	stra-

lingsvrije	zone	door	de	overheid	betekent	dus	een	grondwetswijziging.	

Ook	het	gebruik	van	en	handel	in	apparatuur	(dus	een	wifi-modem	

kopen	en	thuis	aansluiten)	valt	niet	te	verbieden	in	Nederland.	De	over-

heid	is	gebonden	aan	Europese	regels	en	de	grondwet.

Haas	vindt	dit	argument	van	Lagendijk	niet	steek	houden.	Hij	wijst	erop	

dat	de	overheid	immers	ook	niet	de	grondwet	heeft	veranderd	om	de	

zendmasten	neer	te	zetten,	en	dat	is	aantasting	van	onze	persoonlijke	

levenssfeer.	

Mw	Hoedjes	sluit	zich	hierbij	aan.

Voorstel: Kennisplatform schrijft de minister aan voor behoud van  

stralingsvrije zones

De	voorzitter	stelt	voor	dat	het	Kennisplatform	een	brief	aan	de		

minister	schrijft,	met	afschrift	aan	MoNet	en	de	betreffende	gemeente.	

Hierin	geeft	het	Kennisplatform	aan	dat	deze	discussie	speelt	en		

vraagt	ze	de	minister	of	hij	wil	overwegen	om	de	verantwoordelijkheid	

te	nemen	om	te	zorgen	dat	de	paar	stralingsvrije	zones	en	de	voor-	

zieningen	kunnen	blijven	bestaan.	Het	Kennisplatform	is	weliswaar	

geen	actiegroep	die	iets	absoluuts	zal	schrijven,	maar	wel	kan	ze	een	

oproep	doen.	

Vriens	en	Haas	spreken	uit	dat	ze	dit	een	zeer	goed	idee	vinden	en	het	

van	harte	ondersteunen.	

Ook	Schooneveld	spreekt	uit	dat	een	oproep	van	hogerhand	zeker	kan	

helpen.	Tegelijkertijd	merkt	hij	op	dat	er	ook	hand	in	eigen	boezem	

kan	worden	gestoken:	door	de	stralingsvrije	zones	zo	te	laten	opbloeien	

dat	er	een	goed	argument	is	om	het	gemeentebestuur	te	overtuigen	om	

geen	zendmasten	te	plaatsen.	

Lagendijk	plaatst	een	kritische	noot.	Als	een	buurman	naast	de	vrije	

zone	besluit	een	DECT-telefoon	in	zijn	huis	te	zetten,	kan	je	daar	vanuit	

overheidswege	niets	aan	doen.	

De	voorzitter	merkt	op	dat	eerst	ergens	begonnen	moet	worden.	Als	een-	

maal	geaccepteerd	is	dat	er	stralingsvrije	zones	in	ons	land	moeten	zijn,	

dan	kan	je	vervolgens	verder	gaan	om	bewustwording	en	het	gedrag	

rondom	de	zones	te	beïnvloeden.	

Schutte	(Ministerie	I&M)	pleit	uitdrukkelijk	voor	een	heel	voorzichtige	

formulering.	Het	Rijk	maakt	soms	wel	rijksinpassingsplannen,	maar	

dat	doet	zij	alleen	daar	waar	sprake	is	van	een	evident	groot	rijks-	

belang,	zoals	het	realiseren	van	tracés	van	nieuwe	hoogspannings-	

lijnen,	het	vrij	plannen	van	tracés	voor	buisleidingenstraten	e.d.	

Volgens	Schutte	is	er	een	hele	scherpe	scheidslijn	tussen	de	erkenning	

die	elektrogevoeligen	wensen	en	andere	partijen	die	wel	erkennen	dat	

mensen	elektrogevoeligheid	ervaren	maar	dat	dit	nog	niet	betekent		

dat	er	een	bewezen	oorzakelijk	verband	is	tussen	EMV	en	elektro-	

gevoeligheid.	Dat	er	nog	geen	oorzakelijk	verband	is,	maakt	het	voor	

de	overheid	heel	moeilijk	om	dwingende	maatregelen	te	treffen	waarin	

anderen	worden	beperkt.	
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De	voorzitter	merkt	op	dat	dit	juist	het	punt	is,	waarover	het	Kennis-

platform	en	de	Klankbordgroep	nu	al	zeven	jaar	in	gesprek	is.	We	zien	

langs	het	bewijs	omdat	we	daar	niet	veel	verder	mee	komen	voor	hen	

die	gezondheidsklachten	voelen	van	EMV,	aldus	de	voorzitter.	Met	onze	

brief	willen	we	het	probleem	duiden	aan	de	overheidsinstanties	die	de	

beslissing	kunnen	nemen.	We	willen	de	overheid	stimuleren	om	nog	

eens	na	te	denken,	over	de	voorzieningen	die	al	gebouwd	zijn	in	stra-

lingsvrije	zones,	en	die	niet	onverhoeds	kapot	te	maken	door	bijvoor-

beeld	extra	zendmasten	toe	te	staan.	

Rondom de vrije zones

Janssen	(VERON)	vraagt	zich	af	hoe	het	praktisch	moet	rondom	de	vrije	

zones.	Komen	er	bijvoorbeeld	borden	dat	de	mobiel	telefoons	moeten	

worden	ingeleverd,	mag	je	met	andere	radioapparatuur	niet	meer	in	

de	buurt	komen,	etc.	Hij	vindt	het	op	zich	lovenswaardig	om	de	zorgen	

kenbaar	te	maken.	Maar	verder	zou	hij	het	niet	willen	voeren,	want	hij	

ziet	dan	wel	een	beperking	van	een	groot	aantal	gebruikers	wat	we	ook	

niet	zomaar	mogen	negeren.	

Weening	vraagt	wat	de	toegevoegde	waarde	van	de	brief	door	het	Kennis-	

platform	is,	behalve	om	te	benadrukken	dat	er	tegenstrijdige	belangen	

zijn.	Er	wordt	immers	al	uitgebreid	gesproken	met	het	ministerie	van	

EZ	en	ook	de	belangen	van	Stichting	EHS	zijn	kenbaar	gemaakt.		

Hij	merkt	ook	op	dat	het	specifieke	gebied	bij	Winterswijk	vlakbij	de	

Duitse	grens	ligt.	Het	kan	zijn	dat	morgen	een	Duitse	operator	bepaalt	

dat	hij	bij	de	grens	een	mast	gaat	zetten.	

De	voorzitter	concludeert	dat	de	eerdergenoemde	brief	aan	de	overheid	

gestuurd	gaat	worden,	al	moet	nog	wel	precies	nagedacht	worden	hoe	

en	aan	wie	het	te	richten.	
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Vanwege andere verplichtingen van de voorzitter, wordt het voorzitterschap 

van het laatste deel van de vergadering waargenomen door dr M. van Raaij 

(directeur Milieu & Veiligheid, RIVM, en bestuurslid KP-EMV). 

Dr	F.	Woudenberg	(GGD	en	voorzitter	communicatieforum	KP-EMV)	

geeft	een	presentatie	waarin	hij	het	belang	onderstreept	van	het	helpen	

van	mensen	met	elektrogevoeligheid,	ongeacht	de	discussie	wat	de	

oorzaak	van	hun	gezondheidsklachten	is.	

Woudenberg	refereert	eerst	aan	het	kennisbericht	over	elektrogevoe-

ligheid.	Daarin	staat	dat	er	drie	mogelijke	verklaringen	denkbaar	zijn	

voor	elektrogevoeligheid:	1)	de	klachten	worden	veroorzaakt	door	EMV,	

2)	de	klachten	hebben	een	psychische	oorzaak,	en	3)	de	klachten	wor-

den	veroorzaakt	door	andere	milieufactoren	of	ziekten.	Een	combinatie	

van	deze	verklaringen	is	ook	mogelijk.

Hij	benadrukt	dat	het	gaat	om	denkbare	oorzaken	van	EMV,	en	het		

kennisbericht	zegt	dus	niet	dat	dit	dé	drie	oorzaken	zijn.	Ook	zegt		

het	niets	over	de	waarschijnlijkheid	van	de	oorzaken.	Er	kan	ook		
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staan	dat	er	geen	bewijs	is	dat	de	klachten	dat	worden	veroorzaakt	

door	andere	milieufactoren	of	ziekten,	dat	er	geen	bewijs	is	dat	ze	

een	psychische	oorzaak	heeft,	en	dat	er	geen	bewijs	is	dat	ze	worden	

veroorzaakt	door	EMV.	

Woudenberg	merkt	op	dat	discussie	hierover	tot	onenigheid	leidt		

en	zelfs	consequenties	heeft	voor	de	manier	waarop	we	discussiëren.	

Daarom	focust	hij	liever	op	datgene	waar	overeenkomsten	in	zijn.		

Waar	we	het	wel	over	eens	zijn,	aldus	Woudenberg,	is	dat	elektro-

gevoelige	mensen	gezondheidsklachten	hebben	die	zeer	ingrijpend		

kunnen	zijn.	Zo	ingrijpend	dat	sommige	zelfs	een	einde	aan	hun		

leven	maken.	Vanuit	dat	overeenkomstige	vertrekpunt	is	er	dan	ook		

een	sterke	motivatie	om	elektrogevoelige	mensen	te	willen	helpen.		

Ook	als	we	het	nog	niet	eens	zijn	over	wat	de	exacte	oorzaken	zijn		

van	hun	klachten,	aldus	Woudenberg.	

Er	zijn	twee	sporen	om	elektrogevoelige	mensen	te	helpen:	

1 Blootstelling aan EMV beperken.

	 Het	kan	zijn	dat	mensen	dan	opknappen	door	minder	EMV,	maar	het		

	 kan	ook	zijn	door	het	placebo-effect.	Daar	kan	lang	over	gediscus-	

	 sieerd	worden,	maar	het	maakt	niet	uit,	zo	benadrukt	Woudenberg.		

	 Er	zijn	mensen	met	gezondheidsproblemen,	als	mensen	hierdoor		

	 herstellen	is	dat	fijn.	

2 Weerbaarheid verhogen. 

	 Een	elektrogevoelige	kan	baat	hebben	bij	het	verhogen	van	de	weer-	

	 baarheid.	Als	je	zo	intens	lijdt,	dan	heeft	dat	grote	invloed	op	je		

	 leven.	Zoals	minder	sociale	contacten,	minder	beweging,	nauwelijks		

	 buiten	komen	etc.	Al	die	negatieve	gevolgen	hebben	een	effect	op	je		

	 leven.	Door	je	weerbaarheid	te	verhogen,	bijvoorbeeld	door	beter	te		

	 eten	en	te	bewegen,	kan	je	sterker	worden.	Dat	zie	je	bij	alle	ziektes,		

	 zelfs	kanker.	

Woudenberg	merkt	op	dat	beide	sporen	passen	binnen	de	aanpak		

van	SOLK	(Somatisch	Onvoldoende	verklaarde	Lichamelijke	Klachten),	

omdat	je	bij	SOLK	niet	uitgaat	van	een	bewezen	verklaring.	Behandelaar	

en	patiënt	gaan	samen	op	zoek	naar	een	goede	manier	waar	de	patiënt	

te	helpen.	En	daar	kan	beperking	van	blootstelling	aan	EMV	bij	horen.	

Het	gaat	dus	om	een	focus	op	de	hulpverlening	en	weinig	op	de		

wetenschap.	Dat	is	wel	opmerkelijk	voor	het	Kennisplatform,	omdat		

het	platform	in	eerste	instantie	was	opgericht	voor	duiding	van	de		

wetenschap.	Dat	is	dus	een	bijzondere	stap	die	het	Kennisplatform	

heeft	gemaakt.	Het	Kennisplatform	heeft	echter	niet	de	stap	naar		

de	individuele	hulpverlening	gemaakt.	Dat	kan	zij	niet.	Zelfs	is	het	

Kennisplatform	geen	hulpverlener.	Een	aantal	deelnemers	van	het	

Kennisplatform,	zoals	de	GGD,	hebben	daar	wel	een	rol.	Wel	probeert	

het	Kennisplatform	om	de	reguliere	zorg	in	Nederland	zover	te	krijgen	

dat	ze	adequaat	hulp	biedt	aan	elektrogevoelige	mensen.	Ze	kan	alleen		

de	voorwaarden	scheppen	voor	deze	zorg.	

Het	Kennisplatform	heeft	hiertoe	de	volgende	activiteiten	gedaan:

•	 Er	zijn	gesprekken	gevoerd	met	het	landelijk	netwerk	van	SOLK-	

	 klinieken.

	 (Het	Kennisplatform	heeft	ook	overwogen	of	elektrogevoeligheid		

	 een	aparte	categorie	binnen	SOLK	kan	zijn.	Dat	is	op	dit	moment		

	 niet	mogelijk	omdat	er	zojuist	een	nieuwe	SOLK-richtlijn	is	ver-	

	 schenen.)	

•	 De	koepel	van	SOLK	poli’s	(NOLK)	gaat	informatie	rondsturen	over		

	 elektrogevoeligheid	aan	de	SOLK-klinieken.

•	 Het	Kennisplatform	heeft	met	Stichting	EHS	een	artikel	geschreven		

	 over	elektrogevoeligheid	voor	het	tijdschrift	Huisarts	en	wetenschap.		

	 Na	afwijzing	zoeken	we	een	alternatief.

•	 Er	zijn	stappen	gezet	richting	verzekeraars.

•	 Er	zijn	contacten	gelegd	met	arbeidshygiënisten	en	bedrijfsartsen.

•	 KP	geeft	informatie	hoe	blootstelling	verlaagd	kan	worden.	Voor		

	 diegenen	die	willen,	is	er	een	document	beschikbaar	over	omgaan		

	 met	EMV	waarin	allerlei	tips	en	adviezen	staan.	

Woudenberg	vertelt	over	een	hulplijn	waar	de	GGD	en	Stichting	EHS	

mee	bezig	zijn.	

Dit	project	houdt	in:

•	 Eerste	ingang	bij	Stichting	EHS	met	doorverwijzing	naar	de	vijf		

	 bovenregionale	steunpunten	GGD.	In	elke	GGD-regio	komt	een		

	 deskundige	die	op	een	goede	manier	elektrogevoelige	mensen	helpt.	
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•	 In	de	aanpak	worden	beide	standpunten	(van	Stichting	EHS	en	van		

	 GGD)	gerespecteerd.

•	 Er	wordt	aansluiting	gezocht	bij	SOLK-klinieken.

•	 Er	wordt	gezocht	naar	financiering.

•	 Informatie	over	hulplijn	op	website	Kennisplatform.	

Tot	slot	reageert	Woudenberg	nog	op	de	eerdere	terugblik	in	de	presen-

tatie	van	prof.	Haas.	Woudenberg	geeft	aan	hij	ook	liever	snellere	

ontwikkelingen	had	gezien.	Maar	zeven	jaar	geleden	is	het	Kennisplat-

form	begonnen	als	een	wetenschappelijke	groep	die	vooral	bezig	was	

met	het	duiden	van	teksten	en	het	interpreteren	van	wetenschappelijke	

literatuur.	Bij	het	vertalen	van	deze	wetenschap	naar	vaak	grote	teksten	

was	het	Kennisplatform	veel	bezig	met	de	juiste	verwoording	en	het	

gesteggel	over	de	oorzaak.	Inmiddels	is	het	zeven	jaar	verder,	en	

heeft	Woudenberg	onlangs	een	artikel	geschreven	samen	met	

mw	C.	Schooneveld	van	Stichting	EHS.	Woudenberg	geeft	aan	dat	hij	

probeert	een	bijdrage	te	leveren	om	de	gezondheidsklachten	van	elek-

trogevoelige	mensen	te	beperken.	Dat	is	voor	hem	bewijs	dat	we	in	die	

7	jaar	veel	zijn	opgeschoten.

hulp bij 

elektrogevoeligheid
vertegenwoordiger maatschappelijke 
organisaties (1)

Ir	R.	van	der	Boom	(Stichting	EHS)	vertelt	over	de	hulplijn	van	de	

Stichting	EHS.	Ook	zet	hij	uiteen	wat	er	nodig	is	om	de	hulplijn	breder	

in	te	zetten	en	wat	de	Stichting	wenst	van	het	Kennisplatform	en	de	

GGD.	De	hele	presentatie	is	integraal	hieronder	opgenomen.	Hier	volgt	

eerst	een	beknopte	samenvatting.	

Samenvatting

De	Stichting	EHS	heeft	inmiddels	tien	jaar	ervaring	met	een	hulplijn	

voor	mensen	met	vragen	over	EMV	en	elektrogevoeligheid.	Er	zijn	drie	

categorieën	bellers:	mensen	die	brede	hulp	nodig	hebben,	mensen	met	

een	klein	praktische	vraag,	en	mensen	uit	de	omgeving	van	een	EHS’er	

(elektrogevoelige).	Het	is	bijzonder	belangrijk	dat	degene	die	EHS	is,	

zelf	de	regie	neemt	in	dat	proces	en	de	stap	weet	te	zetten	van	lijdzaam	

naar	actief	gedrag.	

Bij	de	hulplijn	werken	ervaringsdeskundigen,	wat	nodig	is	om	mensen	

met	EHS	te	helpen.	Voor	iedere	EHS’er	geldt	net	weer	een	iets	andere	

situatie	en	er	kan	gevoeligheid	zijn	voor	verschillende	frequenties.
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De	Stichting	EHS	streeft	naar	verbreding	en	betere	bekendheid	van	de	

hulplijn.	Zij	kan	dit	niet	alleen	en	wil	daarom	ondersteuning	bespreken	

met	het	Kennisplatform,	op	basis	van	gelijkwaardigheid	waarbij	iedere	

organisatie	zijn	eigen	kennis	en	visie	kan	inbrengen.	Er	is	niet	alleen	

behoefte	aan	financiering,	maar	ook	aan	dienstverlening	zoals	scholing	

of	training	(bijvoorbeeld	door	gebruik	te	kunnen	maken	cursussen	van	

de	GGD).	Ook	wil	de	Stichting	EHS	graag	samenwerken	met	profes-

sionele	hulpverleners	om	brede	ondersteuning	te	kunnen	geven,	ook	

bijvoorbeeld	bij	emotionele	bellers	of	bellers	met	serieuze	zelfmoord-

neigingen.	Stichting	EHS	denkt	aan	een	organisatorische	inbedding	

van	de	hulplijn	en	een	goede	aansluiting	bij	het	hulpnetwerk,	met	een	

belangrijke	rol	voor	de	GGD.	Ze	wil	graag	samenwerken	op	het	gebied	

van:	professionalisering,	betere	bereikbaarheid	en	crisishulp.	

Stichting	EHS	realiseert	zich	dat	het	lastig	kan	zijn,	omdat	de	meeste	

professionals	EHS	als	een	SOLK	zien	en	EHS	op	zichzelf	geen	geaccep-	

teerde	wetenschappelijke	verklaring	is,	maar	zij	wil	dit	punt	graag	

serieus	bespreken.	Juist	omdat	EHS	niet	erkend	is,	is	goede	hulp	aan	

elektrogevoeligen	belangrijk.	Wekelijks	melden	zich	vijf	tot	tien	nieuwe	

mensen	bij	de	hulplijn,	maar	veel	mensen	weten	de	weg	naar	Stichting	

EHS	niet	te	vinden.	Daarom	hoopt	Stichting	EHS	dat	een	samenwerking	

met	het	Kennisplatform	en	de	GGD	een	betekenisvolle	verbetering	van	

de	bestaande	situatie	kan	opleveren.	

Dank aan het Kennisplatform om dit onderwerp op de agenda te zetten voor de 

doorstart van het Kennisplatform. Voor de Stichting EHS, maar ook voor de andere 

maatschappelijke organisaties is hulp aan mensen die pas ontdekken dat ze 

gevoelig zijn voor EMV essentieel om de problemen de baas te worden. Maar ook 

voor mensen die al weten dat ze gevoelig zijn, kan het nodig zijn om de kennis te 

vergroten en een beeld te krijgen van nieuwe inzichten. Het belang is des te groter 

omdat de verschijnselen die duiden op EHS zo algemeen van aard zijn en goed 

onderzoek naar de persoonlijke situatie en de persoonlijke gevoeligheid niet vanzelf 

goed gaat. We weten inmiddels dat mensen die EHS zijn vaak daarnaast ook andere 

fysieke problemen hebben die op een andere manier aangepakt moeten worden dan 

EHS. Hulp bij dit alles is daarom naar ons inzicht bijzonder belangrijk.

Ervaringen van de Stichting

De Stichting EHS heeft nu zo’n 10 jaar ervaring met het runnen van een hulplijn, 

waarbij nu 3 à 4 mensen klaar staan om mensen via de hulplijn te woord te staan 

en te ondersteunen. Daarnaast zijn er vele mensen, verspreid over het land die 

daadwerkelijk hulp kunnen bieden voor degenen die dat nodig hebben. Som-

migen doen dat inmiddels professioneel, anderen op vrijwillige basis. In totaal is 

het een brede ondersteuning, die mensen helpt om de draad weer op te pakken. 

Onze ervaring daarbij is dat het bijzonder belangrijk is, dat degene die EHS is zelf 

de regie neemt in dat proces, de stap weet te zetten van lijdzaam naar actief gedrag. 

Voor sommigen is begrip van de toestand en kennis van zaken voldoende om een 

dergelijke stap te kunnen zetten, voor anderen komt er veel meer bij kijken om zelf 

de regie te nemen door de gegeven situatie te accepteren en vervolgens praktische 

keuzes te maken. 

Om mensen met EHS te helpen is ervaringsdeskundigheid nodig. Het helpt  

enorm wanneer de beller ervaart dat hij iemand aan de lijn krijgt die weet waar 

het over gaat en helder voor ogen heeft hoe lastig het is om met het probleem 

om te gaan, vast te stellen wat de oorzaak is en effectieve maatregelen te kiezen. 

Dit is des te lastiger omdat voor iedere EHS-er de situatie net weer iets anders is 

en de gevoeligheid voor verschillende frequenties kan gelden. 

We zien EMV als een stressfactor, net zoals pesticiden of infectie van borrelia (lyme). 

Als mens kan je heel wat stress aan, maar als je over een zekere grens heengaat, is 

het lastig zo niet onmogelijk om terug te keren naar de eerdere evenwichtssituatie. 

De hulp kan daarom ook gericht zijn op het verminderen van andere stress factoren 

om zo ook de EHS te verbeteren.

Het profiel van de beller is niet eenduidig en we onderscheiden daarom  

3 categorieën, die ieder een eigen aanpak behoeft:

1 Mensen die brede hulp nodig hebben. Een luisterend oor, kennisoverdracht,   

 meedenken over mogelijke oorzaken, voorstellen doen voor de wijze van   

 vaststellen van de oorzaken van de klachten, (Grootste groep)

2 Mensen die een kleine praktische vraag hebben (Kleinere groep)

3 Mensen ronde de EHS-er: partner, ouder, maatschappelijk werker, GGD, huis-  

 arts, werkgever, school. (Kleinste groep)

We zijn als stichting best trots op de resultaten die we de afgelopen jaren hebben 

kunnen neerzetten, maar vinden het tegelijkertijd niet goed genoeg. We streven 
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naar een verbreding van de hulp en een betere bekendheid van de hulplijn. Dat kun-

nen we niet alleen, daar hebben wij ondersteuning voor nodig die we graag met dit 

KP bespreken, op basis van gelijkwaardigheid waarbij iedere organisatie zijn eigen 

kennis en visie kan inbrengen.

De belangrijkste punten waarop we denken dat verbeteringen nodig zijn:

• Scholing en training van het telefoonteam 

• Medische en Technische aspecten 

• Organisatie van het werk

• Beter telefoon equipment om de lijn efficiënt te kunnen exploiteren

• Financiële ondersteuning 

Ik zal niet op elk van deze punten ingaan, maar kort iets over de financiën. 

Geld kan helpen, maar zaken als scholing en training kunnen misschien in natura 

door gebruik te maken van cursussen van de GGD. De telefoonlijn zou deel kunnen 

uitmaken van het professionele hulpnetwerk en zo ook mogelijk efficiënter dan 

een separate lijn. Een eerste inschatting van het budget (zonder zaken in natura) 

is € 15.000 opstartkosten en eenzelfde bedrag voor de jaarlijkse exploitatie.

Maar we denken breder dan het verbeteren van onze eigen dienstverlening. Een  

samenwerking met professionele hulpverleners is belangrijk om mensen een bre-

dere ondersteuning te geven waar dat nodig is. De bellers kunnen zeer emotioneel 

zijn en het wordt ook moeilijk wanneer er serieuze zelfmoord neigingen zijn.

In termen van de GGD gaat het om SOLK. Oftewel: de dokter weet niet wat er 

aan de hand is en dan is er meteen enig neiging bij professionals om dit te kop-

pelen aan het functioneren van het brein: het orgaan waar we het minste van af-

weten. Dat brengt ons meteen bij de risico’s die we zien in een samenwerking 

met professionals, vooral omdat EHS door de meeste professionals niet zal worden 

geaccepteerd. Zij zien immers geen geaccepteerde wetenschappelijk verklaring 

(zie Leendert). Er is verder de natuurlijke neiging te verwachten, dat een profes-

sional niet naar een club verwijst, ook wanneer die club verstand heeft van zijn 

eigen deelgebied. Dit is een probleem waar we serieus over moeten spreken, omdat 

het de samenwerking in een vroeg stadium ernstig kan frustreren. 

Als we tot samenwerking komen denken we aan een organisatorische inbedding  

van het werk en een goede aansluiting bij het hulpnetwerk waar de GGD een  

belangrijk plaats in heeft. We zouden graag willen samenwerken waar het gaat  

om zaken als:

•  Professionalisering. Daarbij gaat het niet alleen om zaken als scholing, opzet   

 van de organisatie, registratie van de activiteiten, evaluatie van ons eigen werk,   

 maar ook een betere ondersteuning van de beller door professionals van de   

 GGD, die serieus rekening gaan houden met risico’s van EMV.

•  Betere bereikbaarheid. Dat betekent niet alleen dat iemand die hulp nodig heeft  

 de juiste hulp weet te vinden, maar ook dat het verschijnsel EHS beter bekend   

 wordt onder de bevolking.

•  Crisishulp voor mensen die ineens tot hun ontsteltenis ontdekken dat ze 

 de stoom kunnen voelen, last krijgen van zendende apparaten in huis of 

 vaststellen het lamplicht pijn gaat doen. Dit betreft zaken als geschikte 

 noodopvang, ondersteuning/bemiddeling bij processen waarbij woning-

 bouwverenigingen en/of gemeenten betrokken zijn en overleg met de 

 huisarts en maatschappelijk werk.

Juist omdat EHS niet is erkend en zich bevindt in het gebied tussen geaccepteerd 

en onzinnig, is goede hulp aan elektrogevoeligen belangrijk. Wekelijks melden zich 

5 tot 10 nieuwe mensen die de weg naar onze hulplijn hebben gevonden. Gelet op 

de vele commotie rond zendmasten, maar ook op basis van inschattingen van het 

aantal elektrogevoeligen, mag verwacht worden dat velen de weg naar ons toe niet 

weten te vinden. Wij verwachten dat een samenwerking met de het Kennisplatform 

en de GGD een betekenisvolle verbetering van de bestaande situatie kan opleveren.
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Dr	L.	Vriens	(Stop	UMTS)	houdt	een	voordracht	over	erkenning,	hulp	en	

bewijs	rondom	EMV	en	gezondheid,	en	ten	aanzien	van	elektrogevoe-

lige	personen.	De	hele	presentatie	is	integraal	hieronder	opgenomen.	

Hier	volgt	eerst	een	beknopte	samenvatting.	

Samenvatting

Ondanks	de	praktijkervaringen	van	elektrogevoeligen,	is	er	gebrek	aan	

erkenning.	Volgens	Vriens	erkent	de	Gezondheidsraad	elektrogevoelig-

heid	niet,	door	de	stellen	dat	‘het	niet	wetenschappelijk	bewezen	is	dat	

niet-thermische	biologische	effecten	veroorzaakt	door	EMV	schadelijk	

voor	de	gezondheid	kunnen	zijn.’	Dit	argument	is	basis	voor	het	beleid	

van	de	Nederlandse	overheid,	dat	afwijkt	van	andere	landen	waar	wel	

voorzorgsmaatregelen	zijn.	

Vriens	stelt	in	zijn	betoog	dat	er	een	verschil	is	tussen	‘wetenschappe-

lijk	bewijs’	en	‘wetenschappelijke	verklaring’.	Hij	haalt	een	publicatie	

aan	van	hoogleraar	biochemie	Douglas	Theobald	die	beargumenteert	

dat	wetenschappelijke	bewijzen	alleen	in	de	wiskunde	en	logica	

bestaan.	Ook	noemt	Vriens	een	reeks	voorbeelden	waaruit	blijkt	dat	
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veel	zaken	in	de	wetenschap	juist	ontdekt	zijn	door	waarnemingen	uit	

de	praktijk.	Dit	geldt	voor	veel	medische	ontdekkingen,	zoals	inenting	

en	antiseptisch	werken,	maar	ook	medische	afwijkingen,	zoals	door	

softenon	en	DES,	zijn	uit	de	praktijk	gebleken.	Ervaringen	en	waar-

nemingen	zijn	dus	doorslaggevend	geweest	voor	acceptatie	van	bewijs.

Vriens	stelt	dat	dit	principe	(de	stappen	die	leiden	tot	een	weten	

schappelijke	verklaring),	overboord	wordt	gegooid	als	het	gaat	om	de	

mogelijke	schadelijkheid	van	EMV.	De	ervaringen	van	mensen	worden	

dan	terzijde	geschoven	als	niet-wetenschappelijk.	Ook	wordt	er	geen		

gewicht	toegekend	aan	studies	die	wel	gezondheidsschade	door	EMV	

hebben	gevonden	(met	peer-reviewed	publicaties).	Volgens	Vriens		

moet	er	een	beter	begrip	zijn	voor	het	verschil	tussen	‘wetenschappelijk		

bewijs’	en	‘wetenschappelijke	verklaring’	en	loopt	dit	achter	op	de	prak-	

tijk.	Vriens	bediscussieert	een	aantal	argumenten	die	gebruikt	worden	

om	het	bestaan	van	elektrogevoeligheid	te	ontkennen.	Hij	legt	uit	

waarom	die	argumenten	niet	steek	houden.	Ook	zet	hij	uiteen	wat	hij	

misleidend	en	onjuist	vindt	aan	de	verklaring	van	staatssecretaris	Van	

Geel	dat	UMTS-masten	geen	effect	op	de	gezondheid	zouden	hebben.	

Ook	beargumenteert	hij	waarom	het	Gezondheidsraadadvies	‘Mobiele	

telefoons	en	kanker’	als	misleidend	kan	worden	gezien.	

In	zijn	conclusie	stelt	Vriens	dat	er	zowel	overvloedige	ervaringen	van	

personen	als	publicaties	zijn,	die	bewijzen	dat	EMV	(RF	straling)	en	

mobiele	communicatie	ernstige	lichamelijke	klachten	kan	veroorzaken.	

Erkenning	hiervan	is	dringend	nodig.

Voordracht van StopUMTS

EMV & Gezondheid: erkenning, hulp en bewijs

‘Hulp aan elektrogevoelige personen’, vooral aan ElektroHyperSensitieven (EHS), 

heeft voor ons een eerste prioriteit. Op grond van ervaringen weten we dat aanzien-

lijke verlaging van de blootstelling aan EMV (RF straling) de beste remedie is om 

hun lichamelijke klachten te verminderen. Dat betekent dat stralingsarme wonin-

gen en woonomgevingen voor hen noodzakelijk zijn om een leefbaar leven te leiden.

Echter, door gebrek aan erkenning worden ze door de overheid aan hun lot over-

gelaten. Ze zijn veelal niet in staat te ontsnappen aan een woonomgeving die som-

migen als marteling ervaren. Ze worden arbeidsgeschikt verklaard terwijl ze nog 

geen uur in een draadloze stralende omgeving kunnen vertoeven. Deze situatie 

heeft reeds geleid tot euthanasieaanvragen en zelfdodingen.

Het belangrijkste argument van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad (GR) 

om elektrogevoeligheid niet te erkennen, is dat: ‘het niet wetenschappelijk bewezen 

is dat niet-thermische biologische effecten veroorzaakt door EM velden schadelijk 

voor de gezondheid kunnen zijn’.

Het bestaan van dergelijke effecten (waarbij de opwarming van ons lichaam of 

delen daarvan verwaarloosbaar is) wordt erkend, maar niet de mogelijke schade-

lijkheid. Daarom is het volgens de GR niet nodig om voorzorgsmaatregelen te 

treffen en is het evenmin nodig om de bevolking voor te lichten, dat zou maar 

angstgevoelens opwekken.

De Nederlandse overheid heeft haar beleid hierop gebaseerd en dat beleid wijkt 

af van dat in andere landen waar wel voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.

De GR legt de nadruk op ‘het niet wetenschappelijk bewezen zijn’. Ervaringen van 

personen worden als niet wetenschappelijk terzijde geschoven. Onderzoeken aan-

gaande de effecten van EM velden op dieren en planten worden niet meegenomen 

met het argument: dieren en planten zijn geen mensen.

Ook aan vele peer-reviewed publicaties over onderzoeken waarin niet-thermische 

biologische effecten zijn aangetoond, zoals door EMV veroorzaakte DNA-breuken, 

vorming van stresshormonen, vorming van vrije radicalen, lekken van de bloed-

hersenbarrière, verlaging van het melatoninegehalte en verandering van het EEG, 

wordt geen waarde toegekend, terwijl bekend is dat sommige van deze effecten 

schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

De vraag of het terecht is om al die informatie terzijde te schuiven, hangt samen 

met de vraag wat we moeten verstaan onder ‘wetenschappelijk bewijs’.

In meerdere artikelen, zoals in: Scientific ‘Proof ’, scientific evidence, and the 

scientific method van Douglas Theobald, hoogleraar biochemistry, is te lezen dat 

wetenschappe-lijke bewijzen alleen bestaan in de wiskunde en logica. 

(http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/sciproof.html)

Hij beschrijft ook de uit 4 stappen bestaande wetenschappelijke methode om 

problemen in andere gebieden te bestuderen:

1 Het doen van waarnemingen.

2 Opstellen van een theorie of hypothese, om de waarnemingen te verklaren.

3 Het op grond daarvan maken van voorspellingen.

4 Met waarnemingen nagaan of de voorspellingen kloppen en indien deze niet  

 uitkomen teruggaan en de theorie bijstellen.
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Deze uitstekende beschrijving illustreer ik met voorbeelden uit twee vakgebieden.

De twee meest belangrijke natuurkundige theorieën van de 20ste eeuw, de kwan-

tummechanica en de algemene relativiteitstheorie, zijn lang omstreden geweest. 

Omdat alle theoretische voorspellingen in de loop der jaren experimenteel beves-

tigd werden, zijn deze theorieën uiteindelijk als juist geaccepteerd. Men kan hier 

dus niet spreken van een enkel wetenschappelijk bewijs.

In het medisch gebied zijn er legio voorbeelden. Lang voor bacteriën en virussen 

ontdekt waren, en men een wetenschappelijke verklaring had van hun mogelijke 

werkingen, was het door waarnemingen bekend dat men mensen kon immuniseren 

door besmetting en preventieve inenting (Edward Jenner, pokken, 1796), dat men 

kraamvrouwenkoorts kon voorkomen door antiseptisch werken (Semmelweis, 1847) 

en dat cholera veroorzaakt kon worden door besmet water (John Snow, 1854). 

Meer recent kunnen we de aangeboren afwijkingen veroorzaakt door genees-

middelen zoals softenon (thalidomide) en DES (diethylstilbestrol) noemen, die in 

de praktijk ontdekt werden. Zeer recent was er de Q-koorts met doden en ernstig 

zieken als gevolg, zonder dat er een wetenschappelijk verklaring was om over bewijs 

maar niet te spreken. Bij het kankerverwekkend verklaren van tabak en asbest waren 

de praktijkervaringen doorslaggevend.

Het bestaan van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb waar artsen, apothe-

kers en patiënten bijwerkingen kunnen melden die bij registratie niet bekend 

waren, kan gezien worden als een erkenning van het belang van praktijkervaringen.

In al deze voorbeelden zijn ervaringen en waarnemingen doorslaggevend geweest 

voor acceptatie als bewijs. Wetenschappelijke verklaringen kwamen achteraf, vaak 

pas veel later, en zijn van ondergeschikt of geen belang geweest.

Gezondheidsschade door EMV (RF straling)

Bij de beoordeling van mogelijke schadelijkheid van EM velden zijn alle in de loop 

der eeuwen vergaarde wijsheden overboord gegooid. Er wordt gevraagd naar een 

‘wetenschappelijk bewijs’, terwijl die alleen bestaan in de wiskunde en logica. 

Ervaringen van mensen, waar het in werkelijkheid om gaat, worden als niet weten-

schappelijk terzijde geschoven. Aan peer-reviewed publicaties wordt geen gewicht 

toegekend evenmin als aan resultaten van experimenten met dieren. Zonder steek-

houdende argumentatie wordt bij voorbaat ontkend dat EM velden schadelijk voor 

de gezondheid kunnen zijn.

De GR verwart de begrippen ‘wetenschappelijk bewijs’ en ‘wetenschappelijke 

verklaring’, ofwel het begrijpen. Ons begrijpen op dit gebied is onvolledig en loopt 

achter op de praktijk. Dat was ook het geval bij alle eerder besproken onderwerpen.

Waarnemingen zijn steeds doorslaggevend geweest en toepassing van het voorzorgs-

principe ging vooraf aan de wetenschappelijke verklaring, voor zover die er is. Ook 

Jeroen van der Sluis heeft eerder in deze zaal het belang van ervaringen benadrukt.

Commentaar op andere argumenten die gebruikt worden om het bestaan van  

elektrogevoeligheid te ontkennen:

• Het argument dat elektrogevoeligheid niet bestaat omdat experimenten hebben  

 aangetoond dat EM velden i.h.a. niet waarneembaar zijn, is zinloos. Radio- 

 actieve straling en röntgenstraling voelt men ook niet en de mogelijke schade- 

 lijkheid is onomstreden.

• Het argument dat de energie van RF fotonen niet voldoende is om schade te  

 veroorzaken, snijdt geen hout omdat we niet te maken hebben met losse fotonen  

 maar met EM velden opgebouwd uit gigantische aantallen fotonen met daarop 

 gesuperponeerd scherp gepiekte signalen met vaste frequenties.

• Het argument dat onderzoeken niet altijd dezelfde resultaten laten zien, en  

 ‘dus’ controversieel zijn, snijdt evenmin hout. De individuele gevoeligheid  

 van personen voor EM velden verschilt gigantisch en de gevoeligheid van  

 verschillende cellen en weefsels in ons lichaam voor EM velden verschilt  

 eveneens aanmerkelijk. Dat kan op zichzelf tot verschillende resultaten leiden.  

 Daarenboven komen de veelal niet identieke EMV belastingen bij verschillende  

 experimenten, wel of niet gepulst, verschillende frequenties, enz.

De verklaring van staatssecretaris Van Geel in 2006 dat uit het Zwitserse Cofam 

onderzoek ondubbelzinnig blijkt dat de straling van UMTS masten geen effect op  

de gezondheid heeft, is misleidend en onjuist omdat:

• alleen kortdurende effecten bestudeerd zijn (45 min. bestraling),

• enkele proefpersonen zelfs tijdens de kortdurende bestraling ernstig  

 onwel werden,

• deze personen ten onrechte niet in de eindanalyse zijn meegenomen.

In haar advies van juni 2013 over ‘Mobile phones and cancer’ stelt de GR dat er geen 

duidelijk bewijs is voor een verband tussen hersentumoren en langdurig mobiel 

bellen:
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Om tot dat advies te komen heeft de GR, in tegenstelling tot de WHO, het meeste 

gewicht toegekend aan een Deens epidemiologisch onderzoek waarin sprake was 

van ernstige misclassificaties bij de indeling van personen die wel of niet mobiel 

belden. De meest frequente bellers, de zakelijke bellers die via hun bedrijf een 

mobiele telefoon hadden, waren zelfs ingedeeld bij de controle groep van niet 

bellers. Van geen enkele persoon in het onderzoek was het belgedrag bekend.  

Om aan dit inferieure onderzoek, het enige wat geen effect liet zien, het hoogste 

gewicht toe te kennen kan als misleiding en zelfs als bedrog gezien worden.

Conclusies

In de vorm van ervaringen van personen en peer-reviewed publicaties zijn er over-

vloedige bewijzen dat EM velden (RF straling) van mobiele communicatie ernstige 

lichamelijk klachten kunnen veroorzaken en dat dringend erkenning en hulp nodig 

is. Praten over ‘wetenschappelijk bewijs’ is kretologie, we hebben het hier niet over 

wiskunde of logica. Economische belangen mogen geen rechtvaardiging zijn voor 

een t.o.v. EHS onmenselijk beleid.

hulp bij 

elektrogevoeligheid
discussieronde

Naar	aanleiding	van	de	presentaties	van	Woudenberg	(GGD,	communi-

catieforum	KP)	en	Vriens	(Stop	UMTS)	volgt	een	discussieronde.

Dit debat wordt voorgezeten door dr M. van Raaij (directeur Milieu & Veiligheid, 

RIVM, en bestuurslid KP). Hij treedt op als plaatsvervangende voorzitter, hier 

verder aangeduid als voorzitter. 

Andere EMV-bronnen dan mobiele zendapparatuur

Weening	(MoNet)	merkt	op	dat	de	presentatie	van	Vriens	over	EMV	gaat	

dat	breder	is	dan	UMTS-masten.	Hij	vraagt	waarom	de	naamgeving	van	

de	organisatie	Stop	UMTS	dan	niet	breder	is.	Hij	begrijpt	niet	waarom	

Stop	UMTS	zich	alleen	op	mobiele	communicatie	richt,	terwijl	de	

zendapparatuur	van	mobiele	operators	heel	beperkt	zijn	in	hun	zend-	

vermogen.	Hij	vraagt	waarom	Vriens	niet	spreekt	over	analoge	radio-	en	

tv-zenders	en	digitale	audiovoorzieningen	met	hogere	vermogens.

Vriens	antwoordt	dat	de	naamgeving	van	Stop	UMTS	uit	2001	stamt,	

destijds	was	die	naam	relevant.	Hij	wijst	erop	dat	de	website	van	Stop	

UMTS	wel	up	to	date	is,	met	telkens	nieuwe	informatie	en	de	site	
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dient	voor	veel	mensen	als	een	dagelijkse	krant.	Hij	legt	uit	waarom	

Stop	UMTS	zich	niet	richt	op	analoge	signalen.	Dat	is	omdat	analoge	

signalen	veel	minder	gevaarlijk	zijn	dan	de	scherpe	gepiekte	digitale	

signalen	die	bij	wifi-	en	DECT-apparatuur	spelen;	dit	soort	apparatuur	

zenden	regelmatige	frequenties	uit	die	resonantie	kunnen	geven.

Vriens	benadrukt	dat	zijn	verhaal	niet	compleet	is.	Zoals	al	eerder		

door	dhr.	Schooneveld	is	aangekaart,	zijn	er	inderdaad	ook	andere	EMV-

bronnen	die	problemen	geven	voor	elektrogevoeligen.	Ook	apparatuur	

van	zendamateurs	kunnen	een	probleem	vormen.	Vriens	heeft	ook	

enkele	e-mails	ontvangen	met	klachten	over	zendamateurs.	Maar	de	

hoofdklachten	zijn	van	mensen	die	in	de	buurt	van	zendmasten	wonen,	

of	last	hebben	van	de	wifi-modems	en/of	DECT-telefoons	van	hun		

buren.	Hij	pleit	ervoor	dat	dit	soort	apparatuur	(de	‘24-uur	stralers’)	

vervangen	worden	door	eco-DECTS	die	alleen	stralen	als	ze	in	gebruik	

zijn.	Hij	benadrukt	dat	hij	de	mobiele	communicatie	niet	om	zeep	wil	

helpen,	maar	dat	hij	ervoor	pleit	dat	uit	voorzorg	wordt	gehandeld.		

Er	is	veel	te	bereiken	door	dit	soort	maatregelen	te	nemen,	en	daar	

bovenop	witte	zones	in	Nederland	te	hebben	en	hulp	te	bieden	aan		

elektrogevoelige	personen.	

Vriens	vertelt	over	het	geval	van	iemand	die	doodziek	is	sinds	bij	zijn	

huis	een	4G-mast	is	geplaatst;	deze	persoon	heeft	geen	geld	meer	om	de	

nodige	aanpassingen	te	treffen.	Vriens	vindt	dat	de	bedragen	die	nodig	

zijn	om	mensen	in	dit	soort	echte	noodgevallen	te	helpen,	verwaarloos-

baar	zijn	ten	opzichte	van	de	inkomsten	van	de	telecomindustrie.	

Weening	merkt	op	dat	vaker	in	de	discussie	gerefereerd	wordt	naar	

DECT-telefoons	en	wifi-apparatuur.	Hij	stelt	voor	dat	het	Kennisplat-

form	dan	ook	deze	betreffende	bedrijven	uitnodigt,	want	nu	zijn	alleen	

MoNet	en	KPN	vertegenwoordigd	en	worden	zij	als	enige	aangesproken.	

De	voorzitter	stelt	voor	dat	dit	onderwerp	verder	in	een	ander	debat	

wordt	gevoerd,	en	nu	terug	te	keren	naar	het	onderwerp	van	discussie:	

de	behoefte	aan	hulp	bij	elektrogevoeligheid.	

Hele	bevolking	informeren,	niet	alleen	elektrogevoeligen

Van	Gils	(NPS)	vindt	dat	de	presentatie	van	Vries	duidelijk	maakt	dat	

het	hele	beleid	t.a.v.	EMV	in	Nederland	ter	discussie	staat.	Daarom	is	

het	nodig	dat	niet	alleen	elektrogevoeligen,	maar	ook	de	hele	bevolking	

voldoende	informatie	over	EMV	krijgt	om	zelf	keuzes	te	kunnen	maken	

hoe	om	te	gaan	met	digitale	techniek.	Mensen	dienen	informatie	te		

krijgen	van	de	overheid,	en	daar	schaart	Van	Gils	ook	het	Kennisplat-

form	onder.	Dan	zal	de	industrie	ook	met	andere	soorten	techniek		

komen	die	minder	stralen.	Met	de	DECT-telefoons	gaat	het	al	een	beetje	

de	goede	richting	op,	en	modems	kunnen	zo	ingesteld	kunnen	worden	

dat	ze	niet	24	uur	stralen.	Informatie	over	EMV	betreft	dus	de	hele		

bevolking	en	niet	alleen	elektrogevoeligen;	ook	is	het	niet	gewenst	dat	

de	groep	elektrogevoeligen	alsmaar	groter	wordt.	

Ook positieve ontwikkelingen: samenwerking Stichting EHS en GGD

Mw	Hoedjes	(Een	Schoon	Land)	spreekt	haar	waardering	uit	voor	de		

opstelling	van	dhr.	Weening.	Zij	pleit	ervoor	om	met	elkaar	de	dialoog	

te	blijven	aangaan,	om	gezamenlijk	tot	oplossingen	te	komen.	Ze	vraagt	

in	de	discussie	aandacht	voor	de	situaties	dat	noodhulp	nodig	is,	zoals	

de	recente	zelfdodingen.	Ze	wil	graag	bespreken	wat	we	daarvoor	nu	

direct	in	gang	kunnen	zetten,	hetzij	in	de	vorm	van	geld	hetzij	in	de	

vorm	van	andere	diensten.	

Woudenberg	benadrukt	dat	de	wil	er	is	om	mensen	met	acute	proble-

men	te	helpen.	Het	Kennisplatform	kan	in	deze	situaties	zeker	kijken	of

de	reguliere	hulpverlening	in	de	omgeving	van	deze	mensen	direct	hulp

kan	bieden.	Er	zijn	ook	voorbeelden	dat	dit	ook	daadwerkelijk	gebeurt.	

Mw	Hoedjes	reageert	door	te	stellen	dat	dit	probleem	niet	los	gezien	

kan	worden	van	informatie	breed	verspreiden,	zoals	de	folder	over	wifi		

op	scholen.	Er	moet	eerst	erkend	worden	dat	je	ziek	van	wifi	e.d.	kan	

worden,	daarna	is	ook	communicatie	richting	artsen	mogelijk,	die		

dan	beter	op	elektrogevoelige	klachten	kunnen	letten.

Swinkels	(Partners	voor	een	Gezond	Leefmilieu)	wijst	erop	dat	de		

discussie	vaak	in	een	negatieve	spiraal	belandt.	Terwijl	er	toch	ook		

positieve	zaken	zijn	besproken.	Er	zijn	daadwerkelijk	bergen	verzet	in	

de	samenwerking	tussen	Stichting	EHS	(mw	Schooneveld)	en	de	GGD	

(dhr.	Woudenberg).	Hij	vindt	dat	dit	goede	kant	op	gaat	en	complimen-

teert	de	betreffende	partijen.
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Vriens	spreekt	uit	dat	hij	hoopt	dat	het	de	goede	kant	op	gaat.		

Hij	merkt	op	dat	hij	op	dit	moment	geen	mensen	met	elektrogevoelig-

heid	kent	die	door	de	overheid	geholpen	zijn.	Wel	weet	hij	gevallen	

dat	mensen	goed	door	hun	werkgever	zijn	geholpen,	door	bijvoorbeeld	

aanpassing	van	werkruimte	etc.	Daar	tegenover	staan	andere	gevallen,	

zoals	zijn	dochter	die	voorheen	een	leidinggevende	functie	had	en	nu	

elektrogevoelig	is.	Zij	kan	gelukkig	terecht	in	het	huis	van	haar	ouders,	

maar	ze	kan	bijvoorbeeld	niet	eens	naar	de	supermarkt.	Ook	moet		

ze	regelmatig	solliciteren	op	banen	waar	ze	niet	kan	werken	vanwege	

de	aanwezige	EMV-bronnen.	En	naast	haar,	zijn	er	nog	meer	gevallen	

van	elektrogevoelige	mensen	die	veel	tegenwerking	van	de	overheid	

ondervinden.	

Samenwerking en financiering

De	voorzitter	concludeert	dat	er	steun	is	voor	de	gemaakte	initiatieven	

(zoals	die	van	Stichting	EHS	en	de	GGD),	maar	dat	er	ook	nog	ruimte	

voor	verbetering	is.	Hij	vraagt	de	aanwezigen	of	zij	nog	suggesties	heb-

ben	om	de	Klankbordgroep	en	het	Kennisplatform	de	goede	kant	op	te	

laten	bewegen.

Mw	Hoedjes	pleit	opnieuw	voor	goede	samenwerkingsverbanden	en	ze	

pleit	ervoor	de	aangebrachte	informatie	(de	folder	scholen	en	wifi)	en	

de	hulplijn	ook	daadwerkelijk	in	praktijk	te	brengen.	Het	is	belangrijk	

om	praktische	hulp	te	bieden	aan	elektrogevoelige	mensen,	ze	een	plek	

te	geven	om	te	verblijven,	in	stralingsvrije	zones,	ook	als	ze	geen	geld	

hebben.	Mensen	kunnen	het	vaak	niet	betalen;	ze	vraag	daarom	hoe	dit	

opgelost	gaat	worden.	Ze	vraagt	naar	de	voortgang	van	de	gesprekken	

die	het	Kennisplatform	voert	met	(zorg)verzekeraars.	

Smit	(interim	alg.	secretaris	Kennisplatform)	vertelt	dat	al	enige	tijd	

geleden	contact	is	gelegd	met	de	verzekeraars	door	de	vorige	algemeen	

secretaris	(dhr.	R.	vd	Graaf).	Hij	benadrukt	dat	de	communicatie	met	

de	verzekeraars	een	hele	lange	weg	is.	Inmiddels	is	het	Kennisplatform	

wel	een	stapje	verder	in	haar	communicatie	met	SOLK-instituten	en	hij	

hoop	dat	deze	stappen	tot	meer	beweging	leiden	t.a.v.	de	verzekeraars.

	

Rondvraag

Vriens	hoopt	nooit	meer	in	een	kennisbericht	de	zinsnede	tegen	te	

komen	dat	‘er	geen	wetenschappelijk	bewijs	is.	Hij	hoopt	dat	zijn		

presentatie	voldoende	argumentatie	heeft	gegeven	om	dit	niet	meer		

te	zeggen.	

Er	volgt	een	korte	discussie	met	Lebret	(wetenschapsforum	KP)	over	wat	

hij	over	de	term	‘wetenschappelijk	bewijs’	heeft	gezegd	in	zijn	presenta-

tie.	Vriens	benadrukt	dat	andere	wetenschappen,	behalve	de	wiskunde,	

na	vele	waarnemingen	leiden	tot	wetenschappelijke	acceptatie.	Lebret	

geeft	aan	dat	hij	hierover	na	afloop	van	de	vergadering	in	gesprek	gaat	

met	dhr.	Vriens,	hetgeen	er	niet	van	gekomen	is.

Mw	Hoedjes	geeft	aan	dat	zij	het	zeer	op	prijs	stelt	als	de	volgende	twee	

items	van	de	site	van	het	Kennisplatform	worden	gehaald:	1)	het		

filmpje	van	dhr.	Woudenberg,	waar	zij	eerder	naar	refereerde,	waarin	

genoemd	wordt	dat	mobiel	bellen	tot	lichamelijke	opwarming	leidt,	en	

2)	het	stuk	van	Peterson	over	hoogspanningslijnen	en	kinderleukemie.	

Als	hierover	iets	gezegd	moet	worden,	dan	vindt	Hoedjes	dat	een	afge-

wogen	stuk	geschreven	moet	worden	en	niet	één	onderzoek	geplaatst	

dient	te	worden,	een	onderzoek	wat	ook	nog	gebreken	heeft.	

De	voorzitter	geeft	aan	dat	het	Kennisplatform	na	kan	denken	over		

een	update	van	de	informatie.	

Mw	van	Steenoven	(KPN)	complimenteert	de	sprekers	van	het	eerste	

onderwerp	van	vandaag:	scholen	en	draadloze	communicatie.		

Ze	spreekt	haar	waardering	uit	dat	er	een	praktijkvoorbeeld	is	genoemd	

waarbij	alle	partijen	belicht	zijn	en	ook	de	maatschappelijke	organisa-

ties	aan	het	woord	kwamen.	

Janssen	(VERON)	spreekt	zijn	waardering	uit	voor	het	initiatief	van	

de	hulplijn.	Hij	vindt	dat	een	goed	idee,	en	hij	hoopt	dat	de	financier-

ing	gaat	lukken.	Hij	vraagt	dhr.	Vriens	om	klachten	van	mensen	die	

last	hebben	van	antennes	van	radiozendmastamateurs	te	melden	aan	

VERON,	zodat	hij	op	de	hoogte	is.	Het	is	hem	namelijk	een	onbekend	

fenomeen.
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Uitgenodigde organisaties Klankbordgroep Elektromagnetische velden en gezondheid 

22 mei 2014.

– ACOM , Algemene Christelijke Organisatie van Militairen, www.cnv.nl/acom 

– AFMP, Algemene Federatie van Militair Personeel, www.afmp.nl 

– Arbo Unie, www.arbounie.nl   

– CPLD, Vereniging Ons Licht, www.cpld-vereniging-ons-licht.nl

– Een Schoon Land – Patiëntenvereniging EHS, www.patientenverenigingehs.nl 

– FNV-ARBO, Bureau Beroepsziekten FNV, www.bbzfnv.nl 

– Koninklijke KPN N.V. – KPN, www.kpn.com  

– Luchtverkeersleiding Nederland – LVNL, www.lvnl.nl 

– Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu – MNGM, www.mngm.nl 

– MKB-Nederland (technologiecommissie), www.mkb.nl 

– Monet, www.monet-info.nl 

– Nationaal Platform Stralingsrisico’s – NPS, www.stralingsrisicos.nl 

– Nederland ICT, www.nederlandict.nl 

– Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie – NIBE, www.nibe.nl 

– Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, www.kankerpatient.nl 

– Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra – NFU, www.nfu.nl 

– Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie – NVMBR, www.nvmbr.nl 

– Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne, www.nvs-straling.nl

– Netbeheer Nederland, www.netbeheernederland.nl 

– Partners voor een Gezond Leefmilieu – PGL, www.gezondleefmilieu.nl
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– Stichting Elektro Hypersensitiviteit – EHS, www.stichtingehs.nl 

– Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl 

– STOP UMTS, www.stopumts.nl 

– Tennet, www.tennet.nl 

– URSI Nederland, www.ursi.nl 

– Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven, www.veb.nl 

– Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie – VNCI, www.vnci.nl 

– Vereniging van Nederlandse Gemeenten – VNG, www.vng.nl 

– Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland – VERON, www.veron.nl 

– VNO-NCW / FME, www.fme.nl 

Overige uitgenodigden

– Gezondheidsraad

– Ministerie Infrastructuur en Milieu

– Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

– Ministerie Defensie

– Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

– Onderzoekers ZonMw programma EMV&G
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