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Op 26 september 2013 vond de tiende bijeenkomst van de Klank-

bordgroep EMV plaats in ’s-Hertogenbosch. Er is gesproken over 

het verbeteren van risicocommunicatie (een onderzoekproject van 

ZonMw) en de toekomst van het Kennisplatform na 2014. Verder 

kwamen aan bod: een voorstel voor een landelijke hulplijn Elektro-

gevoeligheid, het Elektrostress handboek, het plan voor een nieuw 

kennisbericht over Elektriciteitsvoorziening en het concept-memo 

Hulp bij elektrogevoeligheid. Ook was er aandacht voor medische 

hulp bij elektrogevoeligheid en de rol van huisartsen hierin.  

De bijeenkomst telde negen presentaties in drie thema’s: 

1 EMV onderzoek 

2 De toekomst van het Kennisplatform 

3 De voortgang van de denkgroepen. 

Hieronder volgt een korte samenvatting per presentatie en waar van 

toepassing een beknopte weergave van de discussie. 

Internationale belangstelling voor ZonMw onderzoeken 

Binnen het thema Onderzoek is de eerste spreker mw dr. S. van ’t Padje, 

secretaris van het ZonMw onderzoeksprogramma. Ze vertelt over de 

voortgang van dit programma. Vijf onderzoeksprojecten zijn inmiddels 

afgerond. Informatie en publiekssamenvattingen over afgeronde en nog 

samenvatting
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lopende projecten zijn te vinden op www.zonmw.nl/emv. Inmiddels is 

bijna al het onderzoeksgeld besteed en ligt de focus van ZonMw vooral 

bij de begeleiding van de projecten. Dit gaat middels een begeleidings-

commissie die onder meer zorg draagt voor de bewaking van de kwali-

teit van de onderzoeksopzet, het communiceren van de resultaten 

en stimulering van samenwerking. Afgelopen mei heeft ZonMw voor 

wetenschappers een symposium over dosimetrie georganiseerd omdat 

is gebleken dat dit onderwerp meer aandacht en verdieping verdiende. 

Dat het ZonMw onderzoek ook internationaal in de belangstelling 

staat, bleek opnieuw afgelopen juni tijdens een internationaal congres 

in Griekenland. Op dit BioEM congres gingen maar liefst 11 presenta-

ties over onderzoeken uit het ZonMw EMV-programma. 

Verbeteren van risicocommunicatie

De tweede spreker binnen het thema Onderzoek is sociaal psycholoog 

mw dr. L. Claassen van het EMGO Institute for Health and Care Research 

(VUmc). Zij presenteert een deel van de resultaten van het nog lopende 

ZonMw-onderzoek naar het verbeteren van de risicocommunicatie 

over EMV en gezondheid. Het onderzoeksteam van Claassen heeft 

hiertoe onderzoeksliteratuur geëvalueerd en interviews gehouden met 

deskundigen en focusgroepen (dit zijn electrohypersensitieve personen 

en mensen zonder klachten). Mensen uit het algemene publiek zijn 

bevraagd door middel van individuele interviews en vragenlijsten  

via internet. Ook maken de onderzoekers gebruik van de zogeheten 

mentale modellen methode, waarbij kennis en inzichten tussen alge-

meen publiek en deskundigen vergeleken worden. Ook is het nodig  

om leemtes in relevante kennis en begrip te identificeren, alsmede 

mismatches en typische leken-ideeën.  

Uit het vergelijken van de kennis en opvattingen van deskundigen met 

die van mensen uit het algemeen publiek kwam onder andere naar 

voren dat er een mismatch is tussen wat wetenschappers proberen te 

communiceren en wat aankomt bij mensen. 

Voor een betere communicatie is het nodig dat informatie over bloot-

stelling aan EMV begrijpelijk wordt uitgelegd, dat informatie over 

overheidsbeleid duidelijk en transparant is en dat er eenduidige uitleg 

is van studieresultaten. 

Claassen en haar wetenschappelijk team hebben ook het effect van 

informatie onderzocht, voor de casus informatie over kinderleukemie. 

Het format aan informatie, d.w.z. hoe het risico op kinderleukemie 

wordt geformuleerd, bepaalt hoe goed deze informatie aankomt bij 

mensen. Bijvoorbeeld het toevoegen van het risico in een referen-

tiegroep, maakt al dat mensen minder ongerust zijn. 

Na de presentatie van mw. dr. Claassen is er kritiek vanuit een aantal leden  

van de Klankbordgroep. Er is onder meer discussie over de opgevatte suggestie  

dat er geen biologische of gezondheidseffecten van EMV zouden zijn. Claassen  

benadrukt dat zij niet beweert of EMV wel of geen gezondheidseffecten hebben.  

Ze wijst erop dat haar onderzoek zich daar niet op richt. Het onderzoek gaat  

over de communicatie van gezondheidsrisico’s van EMV en het verbeteren van  

die communicatie. 

Aanbevelingen voor een kennisplatform EMV 2.0

Over de toekomst van het Kennisplatform komen twee sprekers aan 

bod. De eerste spreker is ir. T. Aarten van Aarten Management & Con-

sultancy BV. Hij heeft op verzoek van het Kennisplatform een uitge- 

breide consultatieronde gedaan onder diverse partijen en organisaties. 

Dat is gebeurd door face-to-face interviews met vertegenwoordigers uit 

de volgende vijf O’s: onderzoek, overheid, omwonenden en belangen- 

organisaties, ondernemingen en onderwijs. Op grond van de input  

uit deze interviews heeft hij een aantal aanbevelingen voor hoe het  

Kennisplatform na 2014 verder kan gaan. 

Concrete voorstellen:

• Klankbordgroep vergadering en interacties aanpassen; andere  

 deelname, opzet en agendabepaling – zie o.m. ook onderwerp 

 ‘Themapijlers’ hierna.

• Diverse aandachtspunten voor het Wetenschapsforum zijn gefor- 

 muleerd; bijv. samenstelling forum, bereikbaarheid van het forum,  

 analyseren van internationale trends en informatie.

• Diverse aandachtspunten op communicatiegebied zijn geformu- 

 leerd; bijv. op gebieden van informatieverstrekking en communica- 

 tie naar burgers, proces en interactie met verschillende stakeholders  

 bij het tot stand komen van kennisberichten, en m.b.t. het innemen  

 van onafhankelijke standpunten.
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• Focus op internationale trends en informatiebronnen (ook van  

 de internationale bedrijven) en neem dit mee in de informatie-

 voorziening.

• Door alle partijen wordt gesteld dat financiering volledig onaf- 

 hankelijk moet blijven. Voorkeur gaat uit naar financiering door  

 de Rijksoverheid, maar gemengde (mits onafhankelijke) financiering  

 zou een optie kunnen zijn.

Aarten adviseert het Kennisplatform om met zogenaamde themapijlers 

te gaan werken. De voorgestelde themapijlers zijn: EMV door draadloze 

telecommunicatie, EMV door netwerken, overige EMV-bronnen. Per 

themapijler kan dan een werkelijke inhoudelijke discussie gevoerd 

worden, in kleiner verband. 

In de discussie wordt positief gereageerd vanuit de Klankbordgroep op deze  

aanbevelingen. Er is ook kritiek. De betrokkenheid van medici wordt gemist.  

En er is kritiek op de weinige betrokkenheid van de politiek. Schutte (ministerie  

I&M) wijst erop dat de ministeries altijd vertegenwoordigd zijn bij de Klank-

bordgroepvergaderingen en dat de hier besproken punten wel bekend zijn bij  

de staatsecretaris.

Landelijke Hulplijn Elektrogevoeligheid

Binnen het thema Toekomst van het kennisplatform, is de tweede 

spreker J. Timmer van Stichting EHS. Hij presenteert twee voorstellen 

van Stichting EHS. 

Het eerste voorstel is het oprichten van een landelijke hulplijn voor 

elektrogevoeligheid. Het gaat om een telefonische informatie- en hulp- 

lijn voor burgers en hulpverleners ten aanzien van EHS. Voorstel is om 

te beginnen met één pilot en proefperiode, waarbij samenwerking is 

tussen een bestaande instelling en maatschappelijke organisaties met 

deskundigheid op het gebied van EHS. Verder adviseert Timmer om te 

verwijzen naar deskundigen en te coachen op afstand. Ook kan deze 

hulplijn dienen voor registratie van mensen met EHS-klachten. 

Het tweede voorstel van Stichting EHS is communicatie over EMV naar 

de maatschappij toe. Daarbij is het van belang om de onzekerheid over 

risico’s te beschrijven, handelingsperspectieven te bieden en effectieve 

kanalen te gebruiken. 

Elektrostress handboek

Dr. H. Schooneveld van Stichting EHS presenteert een concept van het 

Elektrostress Handboek, leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische 

velden. Dit boek behandelt het probleem van elektrogevoeligheid vanuit 

het perspectief van elektrogevoelige personen, of mensen die met hen 

te maken hebben, dienstverleners en omstanders. Een aantal exem-

plaren van dit handboek zal straks tijdens de borrel beschikbaar zijn. 

Schooneveld vraagt geïnteresseerden om feedback te geven op deze 

conceptversie. 

Praktisch omgaan met mobiele telefonie en kinderen

Het derde en laatste thema van de dag is de stand van zaken van de 

denkgroepen, met drie sprekers. De eerste spreker is dr. F. Woudenberg 

(GGD’en en communicatieforum Kennisplatform). Hij vertelt over het 

praktisch omgaan met een EMV-bron zoals mobiele telefoons in relatie 

tot kinderen. Hij stelt dat mobiele telefonie zowel voor- als nadelen 

heeft voor ouders en kinderen. De zorgen en vragen waar ouders 

mee zitten, zijn breder dan de zorg om de EMV-blootstelling. Volgens 

Woudenberg moet de EMV-blootstelling ook meegenomen worden in de 

voorlichting over mobiele telefoons, zoals via een website, maar moet 

een dergelijke website niet alleen over EMV-straling gaan. 

Nieuwe kennisbericht over Elektriciteitsvoorziening

De volgende spreker is mw. dr. ir. M. Beerlage van DNV KEMA. Zij vertelt 

over het plan van aanpak voor een nieuw kennisbericht over het onder-

werp Elektriciteitsvoorziening. Dit is omdat het oude kennisbericht 

over hoogspanningslijnen om een update vraagt en omdat er vragen 

spelen omtrent andere bronnen in en om het huis. 

Dit nieuwe kennisbericht draait om de volgende kernvragen: zijn er 

gezondheidsrisico’s door EMV bij bronnen van elektriciteitsvoorzie-

ning, hoe sterk zijn de EMV, zijn er nieuwe inzichten voor kinder-

leukemie bij hoogspanningslijnen en is er samenhang met andere  

ziekten bij hoogspanningslijnen?

Op een eerdere werkbijeenkomst over de aanpak van het nieuwe  

kennisbericht zijn de perspectieven van de overheid en die van de GGD 

aan bod gekomen. Het is gebleken dat deze perspectieven verschillen. 

Er klinken verschillende geluiden en het is daarom van belang om het 

kennisbericht zorgvuldig en helder te formuleren. 
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Hulp bij elektrogevoeligheid  

Ing. L. Lagendijk van DNV KEMA vertelt over het concept-memo over 

praktische tips om zelf de blootstelling te verlagen. Naar aanleiding van 

een bijeenkomst van de Denkgroep Hulp bij Elektrogevoeligheid en in 

samenspraak met de denkgroep zijn tips ontwikkeld en is een concept-

memo geschreven. De tips gaan over mobiele telefoons, blootstelling 

thuis, op het werk, op school en onderweg. Het concept is rondge- 

stuurd onder de Klankbordgroepleden en Lagendijk vertelt wat de  

reacties waren. 

De reacties over de tips zelf waren unaniem positief, wel waren er  

enkele kritische opmerkingen over de onderbouwingen en het effect  

van sommige tips. De concept-memo bevat ook waarschuwingen voor  

producten die niet of nauwelijks de blootstelling aan EMV vermin- 

deren en op niet gevalideerde meetmethoden. De reacties hierop  

waren verdeeld. De meet- en kennisinstituten reageerden positief  

en gaven ook voorbeelden van niet-werkende producten ter afscher-

ming van EMV. Aan de andere kant is de Bussumse Groep het niet  

eens met deze waarschuwingen. 

Er is discussie over de producten die claimen te beschermen tegen EMV en of die 

claim al dan niet terecht is. Volgens Lagendijk zijn deze claims onterecht, en laat 

voorbeelden zien van chipkaartjes en met zouten gevulde piramides. Stichting 

EHS is het daar niet helemaal mee eens en wijst op een apparaatje tegen vuile 

stroom dat naar hun mening wel kan helpen. Lagendijk spreekt ook de werking 

van dit apparaat tegen en roept de partijen op openlijk afstand te nemen van 

deze producten en meetmethoden. De Stichting EHS wijst op de waarde van de 

ervaringen van mensen. 

Hulp bij elektrogevoeligheid 

De laatste spreker is mw dr. H. Woutersen-Koch van het Nederlands 

Huisartsen Genootschap (NHG). Zij vertelt over de Denkgroep Hulp bij 

Elektrogevoeligheid die eerder deze ochtend bijeenkwam. De bijeen- 

komst ging over de rol van artsen. In juni was een bijeenkomst over  

de rol van patiënten. 

Woutersen licht toe hoe huisartsen naar elektrogevoelige klachten  

kijken. Voor een huisarts gaat het erom dat hij zijn patiënten wil  

helpen met de klachten. Elektrogevoeligheid is geen medische diagnose 

en de klachten die patiënten toekennen aan elektrogevoeligheid vallen 

daarom onder SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk 

Klachten. De vraag is hoe huisartsen geholpen kunnen worden om 

mensen met dit soort klachten te helpen. Woutersen denkt dat het 

goed is als er een vorm van triagepunt komt, zoals in de vorm de hulp- 

lijn elektrogevoeligheid die Stichting EHS voorstelde. Ook huisartsen 

zouden deze hulplijn kunnen benutten om informatie te krijgen over 

elektrogevoeligheid. 

In de discussie benadrukt NPS de waarde van een diagnose elektrogevoeligheid. 

Ook wijst NPS op een eerste protocol voor het omgaan met elektrogevoeligheid, 

dat zij hebben gemaakt in samenwerking met huisartsen. Stop UMTS wijst erop 

dat het wel of niet hebben van een medische diagnose voor elektrogevoeligheid 

per land verschilt. Woutersen stelt dat in Nederland een huisarts de diagnose 

elektrogevoeligheid niet kan en mag stellen. Ze pleit ervoor om te kijken naar 

wat er wel mogelijk is in Nederland.

Vervolgafspraken

• Het Kennisplatform is verheugd dat het Nederlands Huisartsen  

 Genootschap (NHG) heeft deelgenomen aan deze Klankbord- 

 groepbijeenkomst en spreekt de wens uit gezamenlijk verder op  

 te trekken. 

• Tijdens de vergadering is zowel vanuit de Klankbordgroep als door   

 dr. H. Woutersen-Koch het verzoek gedaan om huisartsen en arbo- 

 artsen meer te betrekken bij deze Klankbordgroep (en bij de Denk-

 groep Artsen en Elektrogevoeligheid).

• De twee voorstellen van Stichting EHS voor een landelijke hulp- 

 lijn Elektrogevoeligheid en voor communicatie over EMV naar de   

 maatschappij toe, zullen worden opgepakt en op de volgende   

 bestuursvergadering van het Kennisplatform besproken worden. 

• De voorzitter en de algemeen secretaris buigen zich over de proce- 

 dure die voorafgaat aan het opstellen van de agenda. Dit, naar  

 aanleiding van het verzoek van NPS om een evenwichtigere ver- 

 deling van sprekers over maatschappelijke communicatie en  

 andere sprekers. 

• Geïnteresseerden kunnen hun feedback geven op het concept van  

 het Elektrostress Handboek, aan dr. H. Schooneveld. Ze worden ook  

 verzocht het enquêteformulier (van Stichting EHS) in te vullen. 
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Aanwezigheidslijst. Naast vertegenwoordigers van de Klankbordgroep,  

het Kennisplatform en de programmacommissie ZonMw, waren ook enkele 

vertegenwoordigers van de Gezondheidsraad en 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

– Stichting Elektrohypersensitiviteit

– STOP UMTS 

– Tennet

– VERON - Vereniging voor Experimenteel Radio-onderzoek in Nederland

– VNO – NCW / FME  

Kennisplatform:

– Agentschap Telecom

– De GGD’en

– KEMA

– RIVM

– TNO

– ZonMw

tiende bijeenkomst
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Programmacommissie ZonMw

– Onderzoeksprogramma ElektroMagnetische Velden en Gezondheid

Gezondheidsraad

Ministeries:

– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– Ministerie van Infrastructuur en Milieu

– Ministerie van Defensie

Overige wetenschappers:

– Erasmus MC

– Maatschappij en Gezondheid 

– Universiteit Amsterdam

– Universiteit Eindhoven

– Universiteit Utrecht

– VU Medisch Centrum 

Overige organisaties: 

– De Bouwbioloog

– Electrosense

– Stichting Kennisplatform EMS

algemene introductie

De voorzitter van het kennisplatform, mr. dr. Ton Rombouts, staat 

allereerst stil bij een droevige gebeurtenis. In mei dit jaar is dhr. Henk 

Wever, MSc op 64-jarige leeftijd overleden. Wever heeft de Enkhuizer 

Zeevaart School heeft opgericht en hij was een onvermoeibare strijder 

voor STOP UMTS. De voorzitter omschrijft Henk Wever als een man 

met een warm hart, die scherp was in denken en woord. Hij ging voor 

de constructieve weg, een weg die het Kennisplatform en de Klank-

bordgroep ook zeker te danken heeft aan Henk Wever. Op verzoek van 

de voorzitter nemen alle aanwezigen staande een paar minuten stilte 

inacht om Henk Wever te gedenken. 

De voorzitter refereert naar de vorige vergadering van 10 januari j.l. 

waarin de leden van het Klankbord en het Kennisplatform gesproken 

hebben over de communicatie richting de burger maar ook richting  

de politiek. Inmiddels heeft de voorzitter, zoals hij heeft toegezegd,  

contact gezocht met mevrouw Mansveld, staatssecretaris van het  

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In een brief heeft hij onder  

andere aangegeven dat hij zowel de Klankbordgroep als hijzelf als  

voorzitter van het Kennisplatform de behoefte hebben om met de  

politiek verantwoordelijke de stand van zaken te bespreken. Het Ken- 

nisplatform vindt het van belang dat signalen door de politiek gehoord  

worden en dat daarop gereageerd wordt. Ook is benadrukt dat de  
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Nationale Ombudsman het belang van een dergelijk gesprek onder- 

streept. De staatsecretaris Mansveld heeft in een reactie haar waarde-

ring uitgesproken voor het Kennisplatform, waarin ze onder andere ook 

zegt: ‘Ook het beschrijven van handelingsperspectieven voor burgers 

die hun blootstelling wensen te beperken wordt door mij als waardevol 

gezien’. Ze wil in het najaar het gesprek aangaan als de discussie over 

de toekomst van het Kennisplatform is uitgekristalliseerd en er een 

voorstel ter bespreking ligt. 

De voorzitter noemt de twee parallele bijeenkomsten die vanochtend 

hebben plaatsgevonden. Er was een Werkbijeenkomst op het gebied  

van Elektriciteit in en om het huis (deze zal vanmiddag tijdens de  

vergadering nader toegelicht worden dr. ir. Monique Beerlage) en een 

werkbijeenkomst Artsen en Elektrogevoeligheid over de informatie  

en ondersteuningsbehoefte van artsen (deze zal vanmiddag nader  

toegelicht worden door dr. Hèlen Woutersen-Koch). De vergadering 

bestaat uit drie blokken: het eerste blok gaat over onderzoek, het 

tweede over de toekomst van het Kennisplatform en de derde over  

de stand van zaken rondom de Denkgroepen. 

De voorzitter geeft drs. ing. Jan van Gils van NPS het woord om te 

vertellen wat voor actie de Klankbordgroepleden van de Bussum 

groep inmiddels hebben ondernomen. 

Van Gils geeft aan dat hoewel het thema gezondheidseffecten van 

EMV wel aandacht heeft binnen de Klankbordgroep en het Kennis-

platform, er daarbuiten weinig aandacht voor is in de maatschappij. 

Daarom heeft hij samen met dr. Leendert Vriens (Stop UMTS), namens 

de Bussumgroep contact gezocht met de Nationale Ombudsman om 

te bepleiten dat de overheid meer aandacht besteedt aan de negatieve 

gezondheidseffecten van EMV. De Ombudsman heeft dit verzoek  

in beraad. Vriens benadrukt dat deze actie niet als kritiek is bedoeld 

richting het Kennisplatform. De voorzitter merkt op dat het een terecht 

streven is voor een podium. In dit kader past ook het eerdergenoemde 

verzoek van hem aan de staatsecretaris om een gesprek. De voorzitter 

benadrukt dat dit een punt van aandacht blijft wat het Kennisplatform 

zal blijven volgen. 

De voorzitter introduceert dr. Eric Smit als de nieuwe interim algemeen 

secretaris. Hij zal in ieder geval tot einde van dit kalenderjaar de taken 

waarnemen van ir. Ronald van der Graaf. (Van der Graaf is vandaag nog 

wel op deze vergadering aanwezig).

Smit vertelt kort over zijn achtergrond. Hij is 15 jaar werkzaam  

geweest in het onderzoek naar de effecten van genetisch gemodifi- 

ceerde organismen op het milieu. De afgelopen 10 jaar was hij senior 

beleidsmedewerker van het stafbureau van de directie van het RIVM. 

In die hoedanigheid heeft hij ook voor verschillende fora de rol van 

secretaris bekleed. 

Smit informeert de aanwezigen over de praktische zaken. Hij verzoekt 

de aanwezigen om hun mobiele telefoons uit te schakelen en niet op 

stand by te zetten. Van de vergadering wordt zoals gebruikelijk een ver-

slag 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 Kennis-

platform. Ook wijst hij op de mogelijke aanwezigheid van een jour- 

nalist in de zaal. 
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onderzoeksprogramma zonmw

Mevrouw dr. S. van ’t Padje, secretaris van het ZonMw onderzoeks-

programma, vertelt over de stand van zaken rondom het onder-

zoeksprogramma EMV&Gezondheid.

Doel en resultaten

Het doel van het programma: het versterken van de Nederlandse ken-

nisinfrastructuur op het terrein van EMV en gezondheid. Dit gebeurt 

door meer kennis over effecten van EMV op gezondheid te creëren en 

een bijdrage te leveren aan internationale activiteiten. 

De resultaten van het programma zijn vorig jaar tussentijds geëva- 

lueerd. 54 projecten zijn gehonoreerd waarvan 39 internationale  

samenwerkingsprojecten. Ook zijn 4 leerstoelen gefinancierd. In totaal 

zijn er inmiddels ruim 50 onderzoekers aan het werk op dit onderwerp, 

bij 11 universiteiten en kennisinstellingen. Op de website van ZonMw 

(www.zonmw.nl/emv) staan de criteria voor het indienen van aanvragen. 

Begeleidingscommissie

De focus van het programma is inmiddels verschoven van het uitzetten 

naar het begeleiden van de projecten. Hiervoor is een begeleidings- 

commissie in het leven geroepen. Haar taken zijn: monitoren van de 
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voortgang projecten, bewaken van de kwaliteit van de onderzoeksopzet, 

advies over het communiceren van resultaten, samenwerking stimu- 

leren, verder brengen van resultaten. 

Symposium Dosimetrie

Vanuit de activiteiten van deze begeleidingscommissie kwam naar 

voren dat het onderwerp dosimetrie aparte aandacht verdiende. 

Daarom heeft ZonMw afgelopen mei een symposium Dosimetrie geor-

ganiseerd. Het doel: formuleren van randvoorwaarden voor adequate 

dosimetrie en voor blootstellingscondities bij cel- of dierexperimenten. 

Op het symposium waren prominente internationale sprekers, zoals 

dr. Joe Wiart van Orange Labs (Frankrijk), dr. Myles Capstick van IT’IS 

(Zwitserland) en dr. Carmela Marino van ENEA (Italië).

Ook was er aandacht voor praktijkvoorbeelden van Nederlandse  

onderzoekers en er zijn workshops gehouden over succesfactoren bij 

onderzoeksopzetten en fouten bij publicaties. Een van de vragen die  

bijvoorbeeld aan bod kwam: hoe komt het dat dosimetrie niet altijd 

goed wordt omschreven in de literatuur?

De opbrengst van dit symposium wordt verwerkt in een artikel of 

naslagwerk voor de onderzoekers. 

Internationaal congres

Afgelopen juni is in Thessaloniki, Griekenland, het BioEM congres  

gehouden. Dit was een initiatief van de Bioelectromagnetic Society en 

de European Bio-Electromagnetics Association. Maar liefst 11 presenta-

ties op dit internationale congres gingen over projecten gefinancierd 

door ZonMw. Het ZonMw onderzoeksprogramma is gepresenteerd, 

en prof. Kanaar (Erasmus MC) en prof. Kromhout (IRAS, Universiteit 

Utrecht) hielden een presentatie. Ook vielen twee posters van twee  

Nederlandse onderzoekers, uit de ZonMw-projecten, in de prijzen.

Projectresultaten

Op de website van ZonMw zijn publiekssamenvattingen te vinden  

van alle lopende en afgeronde projecten. Inmiddels zijn de volgende  

vijf onderzoeksprojecten afgerond:

1 Individuele blootstelling aan EMV, dr. J.F.B. Bolte (RIVM) 

 Resultaat: Minder dan 25% van de blootstelling wordt verklaard door 

 dagelijkse activiteiten. Persoonlijke kenmerken en leefstijl zijn meer bepalend. 

2 Blootstelling aan EMV bij kinderen, prof.dr.ing. G.C. van Rhoon  

 (Erasmus MC)

 Resultaat: Uit een nieuw model voor absorptie EMV blijkt dat het kinderlijf 

  anders reageert dan een volwassene. Dit heeft consequenties voor de bescher- 

 mingsniveaus. Dit staat ook in het Gezondheidsraadadvies voor de ICNIRP  

 richtlijnen. 

3 Invloed van EMV op het afweersysteem, dr. L. van Kemenade (WUR)

 Resultaat: geen effecten van laagfrequente EMV op immuunsysteem van  

 karpers. Zeer kleine veranderingen zonder negatieve effecten op het immuun- 

 systeem. 

4 Lichamelijke opwarming door elektrische velden, prof.dr.ir. J.J.W.  

 Lagendijk (UMCU)

 Resultaat: Modellen zijn ontwikkeld voor het voorspellen van het ontstaan  

 van hotspots en berekenenen van de temperatuur van hotspots in het hoofd.  

 Extra resultaat: een nieuwe MRI-toepassing die mogelijk leidt tot betere  

 behandeling van hersentumoren.

5 Risicoperceptie van EMV, prof.dr. D.R.M. Timmermans (VUmc)

 Dit project is gerelateerd aan een ander project: op weg naar betere  

 communicatie over EMV risico’s, onderzoeker dr. Liesbeth Claassen  

 (VUmc). 

 Enkele resultaten, o.a.: Hoe mensen tegenover EMV staan, is verschillend.  

 De voorlichting over dit onderwerp moet daarom ook afgestemd worden  

 op verschillende groepen. De rol van de overheid is belangrijk bij risicoper- 

 ceptie. Transparante informatie over EMV is beter dan indirecte impliciete  

 informatie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van 

het onderzoeksprogramma, dr. Sandra van ’t Padje (emv@zonmw.nl)
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verbeteren van de risicocommunicatie

Mevrouw dr. L. Claassen van het EMGO Institute for Health and 

Care Research (VUmc) is onderzoeker op het ZonMw onderzoek  

‘Verbeteren van de risicocommunicatie’. Ze vertelt over de resul-

taten van het project.

Het probleem

Er is vaak gebrekkig informatie over technologie en risico’s rond  

EMV en gezondheid, bijvoorbeeld over onderzoeksresultaten en beleid. 

De communicatie is gebaseerd op inzichten van deskundigen en sluit 

niet goed aan bij de informatiebehoefte en ideeën van de meeste 

mensen. De mogelijke gevolgen zijn: onduidelijkheid en onzekerheid 

over risico’s, wantrouwen en extra bezorgdheid. En door de onduide- 

lijke informatie kunnen mensen geen goed geïnformeerde keuzes 

maken. Bijvoorbeeld aankopen doen van apparatuur die EMV produ-

ceren (mobiele telefoons e.d.) of beschermingsmaatregelen nemen. 

Het onderzoeksdoel

Het doel is het verbeteren van risicocommunicatie, zoals richtlijnen 

en voorlichtingsmateriaal. Claassen benadrukt dat dit onderzoek niet 

bepaalt wát er in het voorlichtingsmateriaal moet staan. Wel kunnen 
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de uitkomsten van dit onderzoek adviezen aanreiken.

De uitgangspunten van het project zijn: 

• Richt je op wat mensen moeten weten en begrijpen om keuzes 

 te maken.

• Sluit aan bij wat mensen (al) weten en denken.

Mentale modellen methode

Deze methode is mede ontwikkeld door de Amerikaanse onderzoekster 

prof.dr. Ann Bostrom die ook meewerkt aan dit project. 

Deze methode gaat uit van de volgende bouwstenen voor risico- 

communicatie:

• Vergelijking van kennis en inzichten van het algemeen publiek  

 en de deskundigen: 

 – Verschillen tussen individuen

 − Verschillen tussen deskundigen

• Identificatie van:

 − Leemtes in relevante kennis en begrip

 − ‘Mismatches’

 − Typische leken-ideeën.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek bestond uit:

• Evaluatie van de onderzoeksliteratuur en bijvoorbeeld WHO- 

 rapporten, GR-rapporten, etc.

• Interviews met deskundigen. Dit zijn bijvoorbeeld experts uit het  

 Kennisplatform, leden van de Gezondheidsraad, maar ook vertegen- 

 woordigers van belangengroepen. 

• Focusgroepen: dit zijn electrohypersensitieve personen en mensen  

 zonder klachten. Individuele interviews met mensen uit het alge- 

 meen publiek.

• Vragenlijsten algemene bevolking; dit was een vragenlijst via inter- 

 net die aan een consumentenpanel is voorgelegd.

Kennisdomeinen en deskundigen

Het onderzoek beslaat uit vijf verschillende kennisdomeinen. 

(zie figuur 1).  

Ad I – Fysische kenmerken en blootstelling in het dagelijks leven, 

bijvoorbeeld van mobiele telefoons, elektrische apparaten, zendmasten 

en hoogspanningslijnen. Ad III – Ervaring en reacties: Bijvoorbeeld: 

Maken mensen zich zorgen, gaan ze protesteren of maatregelen nemen 

om zich te beschermen? Ad V – Maatregelen: Wat kun je doen?

15 deskundigen met diverse achtergronden zijn geïnterviewd: fysici en 

radiobiologen, cel- en neurobiologen, epidemiologen/artsen, psycholo-

gen en communicatiedeskundigen, en ervaringsdeskundigen (vertegen-

woordigers van belangenorganisaties).  

Kennis en inzichten van deskundigen zijn vergeleken met die van het 

algemeen publiek. Zie figuur 2. 

Bij de informatie over EMV is er een mismatch te zien tussen de infor-

matiebehoeften van mensen en wat wetenschappers communiceren.

 

Communicatie aanpassen

Voor het aanpassen van de communicatie is het volgende nodig:

• Begrijpelijke uitleg over blootstelling

 − Relatie met afstand

 − Wat mensen zelf kunnen doen om blootstelling te verminderen

Figuur 1

V
Maartregelen
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gezondheidseffecten

IV
Informatie
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• Duidelijke en transparante informatie over overheidsbeleid  

 (wat doet de overheid?)

 − Monitoren van het risico

 − Handhaven van blootstellingslimieten (de meeste mensen wisten  

  niet dat die bestonden!)

 − Houdt rekening met economische belangen (o.a. opbrengst  

  veilingen)

• Eenduidige uitleg van studieresultaten (bewijs), als je bijvoorbeeld  

 zegt: ‘effecten kunnen niet worden uitgesloten’ zien mensen dit als een  

 aanwijzing voor een effect.

Effecten van informatie

De onderzoekers hebben onderzocht wat de effecten van verschillende 

boodschappen zijn. 

Wanneer de boodschap werd gegeven met: 

• Informatie over: de relatie tussen de afstand tot de bron en bloot- 

 stelling (met plaatjes) 

 was het effect: beter begrip van blootstelling

• Informatie over: hoe blootstelling te reduceren 

 was het effect: toename van het gevoel van controle over  

 de blootstelling

• Informatie over: EMV beleid van de overheid 

 was het effect: duidelijker beeld van overheidsbeleid

• Informatie over: economische belangen (o.a. opbrengst veilingen) 

 was het effect: meer vertrouwen in beleid en toename van acceptatie  

 zendmasten en hoogspanningslijnen. 

Het effect van informatie is ook onderzocht voor de uitleg over het 

risico op kinderleukemie voor kinderen die dichtbij een hoogspan-

ningslijn wonen. De onderzoekers bestudeerden het effect van wel of 

niet toevoegen van een risico-referentiegroep (d.w.z. kinderen die niet 

dichtbij een hoogspanningslijn wonen). En ze onderzochten het effect 

van verschillende formats om het risico te communiceren en welke 

manier het beste werd begrepen. 

Deze formats waren: 

• Verbaal label: ‘er is een verhoogde kans’

• Relatief risico: ‘x zo hoog’

• In ratio’s: ‘1 op x’

• In proporties: ‘x op de 1000’.

De uitkomsten:

Het toevoegen van de risico-referentiegroep had als effect dat mensen 

minder ongerust waren over het risico en dat ze minder bereid waren 

om te verhuizen of meer te betalen voor risico-reductie. 

Het best begrepen format van formulering was het format: ‘8 op 

de 100.000 kinderen met vermelding van een referentiegroep  

(4 op de 100.000)’.

Voorbeeld

Claassen illustreert aan de hand van een stuk tekst van de website  

van het Kennisplatform dat formuleringen vaak onduidelijk zijn.  

De tekst gaat over mobiele telefonie en gezondheid. Ze legt deze tekst 

ter discussie en legt uit wat volgens haar meer helder geformuleerd 

kan worden. 

Algemeen publiek

• Weinig kennis van en inzicht in technische 

 aspecten, blootstelling, en manieren om  

 blootstelling te reduceren

• Gebrek aan kennis over en vertrouwen in  

 het beleid van overheid

• EMV mogelijk schadelijk voor gezondheid  

 (kanker risico, lichamelijke klachten)

 – Hoge mate van onzekerheid 

 – Weinig begrip van wetenschappelijk  

  bewijs. 

Deskundigen 

• Coherent model van blootstelling en  

 van maatregelen om blootstelling te 

 reduceren 

• Onenigheid over mogelijke biologische  

 effecten:

 –  Geen effect

 –  Opwarmingweefsel (op korte afstand  

  van RF bron) 

 – Invloed op biochemische processen  

  in en tussen cellen en/of op hersen-

  activiteit

• Geen eenduidig bewijs voor schadelijkheid  

 gezondheid 

 – Kinderenleukemie komt 2x vaker voor  

  in buurt van hoogspanningslijnen.

Figuur 2
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Voor vragen en opmerkingen verwijst Claassen naar de project pagina 

op de EMGO website www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-

projects/1103/ en haar e-mailadres liesbeth.claassen@vumc.nl.

Vragen en discussie

Vriens (Stop UMTS) wijst erop dat de laatste dia’s met de tekstfrag-

menten over mobiele telefonie en gezondheid over een standpunt van 

de Gezondheidsraad gaan. Het geeft volgens hem een eenzijdig beeld 

van mobiele telefonie en gezondheid. Hij wil daar iets tegenover stellen. 

In Oostenrijk heeft de media aandacht aan dit onderwerp besteed en 

daar is besloten dat de blootstellingslimieten niet toereikend zijn. Ten 

opzichte van Nederland verschillen de Oostenrijkse limieten maar liefst 

een factor tienduizend. Internationaal zijn er dus enorme verschillen 

zijn in de beoordeling van de blootstellingslimieten omtrent mobiele 

telefonie en EMV. 

Er is een korte discussie over de effecten van EMV. Dit naar aanleiding van  

de dia (zie figuur 2) waarin meningen van de deskundigen vergeleken worden 

met die van het algemeen publiek (zie eerder onder kop ‘Kennisdomeinen en 

deskundigen’)

Van Gils (NPS) vindt dat de presentatie suggereert dat gezondheids-

effecten en biologische effecten en schade door EMV allemaal hetzelfde 

zijn. Volgens hem is iedereen het erover eens dat er biologische effecten 

van EMV zijn. Claassen wijst erop dat ze wel verschil maakt tussen deze 

gezondheids- en biologische effecten. Uit het onderzoek bleken deskun-

digen niet allemaal te beamen dat er zeker biologische effecten zijn; er 

zijn er ook die zeggen dat die effecten er niet zijn.

 Van Rongen (GR) beaamt dat de GR al lang geleden heeft aangegeven 

dat er biologische effecten optreden. Maar ook dat dit niet betekent dat 

er ook gezondheidsproblemen te verwachten zijn.

Van Rhoon (GR) wijst erop dat dit onderzoek niet over de gezond-

heidsrisico’s gaat, maar over de communicatie over EMV. 

Ook Claassen benadrukt dat zij als onderzoeker geen mening heeft 

over de gezondheidsrisico’s van EMV. Dit onderzoek gaat over de com-

municatie over deze risico’s. In haar presentatie is slechts een plaatje 

gegeven die de meningen weergeeft van verschillende experts.

Lebret vraagt wat Claassen adviseert aan wetenschappers die het onder-

ling niet eens zijn.

Claassen vertelt dat zij en haar collega’s momenteel bezig zijn hierover 

een symposium voor wetenschappers te organiseren. Dit symposium zal 

in december plaatsvinden. 

Woutersen (NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap) vraagt of de 

onderzoekers ook gekeken hebben naar het perspectief van artsen. 

Artsen hebben ook last van de onduidelijkheid over wat er wel en niet 

bekend is over EMV en gezondheidsrisico’s. 

Claassen geeft aan dat onder de geïnterviewde experts ook één arts was.

Van Gils mist de overheid als partij in het onderzoek, naast de experts 

en het algemeen publiek. 

Claassen antwoordt dat de overheid wel is meegenomen in het onder-

zoek maar dat de resultaten hiervan niet expliciet in de presentatie 

zijn verwerkt. Haar presentatie van vandaag gaat over een deel van de 

resultaten. 

De voorzitter vraagt wat het advies van Claassen is. 

Claassen noemt een aantal adviezen. 

• Geef begrijpelijke uitleg de relatie tussen afstand en blootstelling

• Laat zien wat mensen zelf kunnen doen om hun blootstelling te  

 verminderen

• Geef duidelijke en transparante informatie over wat de 

 overheid doet

• Beschrijf studieresultaten (bewijs) op een eenduidige manier.

Tijhuis (TU Eindhoven) benadrukt dat het belangrijk is dat partijen 

beginnen met eerlijk zijn, ook over datgene wat je wèl weet. 

Hoedjes (Patiëntenvereniging EHS, Een Schoon Land) merkt op dat het 

beeld niet klopt dat burgers geen kennis hebben; burgers kunnen wel 

degelijk ook wetenschappelijke kennis over EMV hebben. In het Kennis-

platform zou daarvoor ruimte moeten zijn.  
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aanbevelingen

Ir. T. Aarten (Aarten Management & Consultancy BV) presenteert  

aanbevelingen voor de toekomst van het Kennisplatform, na 2014. 

Aanleiding

Het instellingsbesluit van het Kennisplatform EMV loopt tot  

31 december 2014. Het bestuur van het Kennisplatform is gestart  

met een gedetailleerde verkenning van de mogelijkheden voor  

het opereren van een kennisplatform na 2014.

Op verzoek van het Kennisplatform heeft Aarten onderzoek gedaan 

door middel van uitgebreide interviews met diverse partijen en  

organisaties. Op basis daarvan heeft hij een eerste voorstel gemaakt 

voor een toekomstig kennisplatform EMV (KP EMV 2.0) met bijbe-

horende financieringsvorm. Het draait om het principe dat kennis 

delen = kennis vermenigvuldigen.

De vijf O’s

Aarten heeft een uitgebreide consultatieronde gedaan met vertegen-

woordigers uit de volgende vijf O’s:

• Onderzoek: NWO, KNAW, ECN, VNO NCW/FME

• Overheid: DG Energie & Telecom van Ministerie EZ, DG Werk van  

 Ministerie SZW
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• Omwonenden & belangenorganisaties: Stop UMTS, Stichting EHS,   

 NIBE, NFK

• Ondernemingen: VNO NCW/FME, Netbeheer Nederland, TenneT,   

 Enexis, NOVEC, MoNet, Vodafone, KPN, T-Mobile, Ziggo, Philips,   

 UNETO-NVI

• Onderwijs: OCW is (nog) niet ingegaan op de uitnodiging voor  

 een interview.

De interviews zijn face-to-face gedaan. De interviews waren openhartig 

en alle partijen dachten constructief mee. Er is uitgebreide feedback 

en input ontvangen voor een voorstel over hoe het Kennisplatform 

verder moet na 2014. Aanbevelingen zijn besproken in het Algemeen 

Bestuur van het Kennisplatform en er is een voorstel gemaakt. Nu is het 

wachten op de input van onder meer het ministerie van EZ, met betrek-

king tot de financieringsopties om operatie na 2014 te continueren. 

Belangrijkste conclusies 

Op basis van de interviews zijn de conclusies:

• Het Kennisplatform EMV handhaven vanwege de toenemende  

 elektrificatie van de samenleving en toenemend gebruik van 

 apparaten die EMV produceren. En vanwege de blijvende vragen  

 van burgers t.a.v. EMV en mogelijke effecten op de gezondheid.

• Er is waardering voor het werk door de voorzitter en algemeen  

 secretaris van het KP EMV.

• Een aantal kritische opmerkingen zijn geplaatst bij diverse  

 instanties die zich in het KP manifesteren.

• Er zijn diverse verbeterpunten te constateren.

• Het functioneren van KP EMV gedurende de laatste zes jaar heeft  

 een duidelijk maatschappelijk belang gediend. En het heeft ervoor   

 gezorgd dat verschillende stakeholders in Nederland elkaar op  

 constructieve wijze hebben ontmoet.

• Heeft het KP EMV geholpen bij grotere acceptatie van EMV zaken  

 en zijn zorgen en vragen effectief geadresseerd? Op deze vraag kan   

 positief worden geantwoord op een kwalitatieve basis, maar dit is  

 wel een punt van aandacht in het KP nieuwe stijl. Hoe meet je  

 namelijk de effectiviteit van het KP?

• Een scan langs een aantal landen in Europa laat zien dat Nederland  

 een bijzonder unieke situatie heeft gecreëerd met het opzetten en  

 opereren van een kennisplatform EMV sinds 2007.

• De interviews vormen een uitstekende basis om met concrete  

 voorstellen (ter verbetering) te komen voor KP EMV 2.0.

Concrete voorstellen

• Klankbordgroep vergadering en interacties aanpassen; andere  

 deelname, opzet en agendabepaling – zie o.m. ook onderwerp  

 ‘Themapijlers’ hierna.

• Diverse aandachtspunten voor het Wetenschapsforum zijn  

 geformuleerd; bijv. samenstelling forum, bereikbaarheid van het  

 forum, analyseren van internationale trends en informatie.

• Diverse aandachtspunten op communicatiegebied zijn gefor-

 muleerd; bijv. op gebieden van informatieverstrekking en com-

 municatie naar burgers, proces en interactie met verschillende  

 stakeholders bij het tot stand komen van kennisberichten, en m.b.t.  

 het innemen van onafhankelijke standpunten.

• Focus op internationale trends en informatiebronnen (ook van  

 de internationale bedrijven) en neem dit mee in de informatie- 

 voorziening.

• Door alle partijen wordt gesteld dat financiering volledig onaf- 

 hankelijk moet blijven. Voorkeur gaat uit naar financiering door  

 de Rijksoverheid, maar gemengde (mits onafhankelijke) financiering  

 zou een optie kunnen zijn.

Drie themapijlers

Uit de studie van Aarten is ook gebleken dat:

• De EMV bronnen en gerelateerde vragen te verschillend zijn om  

 effectief in één Klankbordgroepvergadering te worden geadresseerd

• Het aantal deelnemers is te groot om een degelijke dialoog mogelijk  

 te maken

• De prioriteiten van vragen liggen verschillend

• Alle stakeholdergroepen willen bijdragen aan een inhoudelijke  

 discussie op hun specifieke kennisgebied.
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Daarom is het voorstel:

Om tot een effectief proces te komen voor de stakeholders, worden  

zogenaamde themapijlers opgezet waar het KP EMV de inhoudelijke 

discussie (beter) kan faciliteren. Per themapijler wordt een jaar- 

programma ontwikkeld van activiteiten en aandachtspunten. 

In eerste instantie worden de volgende drie themapijlers opgericht:

1 EMV door draadloze telecommunicatie

2 EMV door netwerken: het elektrische energietransport en distributie

3 Overige EMV bronnen

 – Alle vormen van transport en vervoer op basis van elektriciteit 

 – Bij burgers thuis, het huishoudelijk gebruik van toepassingen die  

  werken met elektriciteit als energievoorziening (zonnepanelen,  

  micro WKK, warmtepompen) 

 – Zakelijk gebruik van toepassingen die werken met elektriciteit  

  als energievoorziening

 – Medische toepassingen zoals MRI-scanners.

Specifieke onderwerpen

Het Kennisplatform concentreert zich ook op het faciliteren van EMV 

onderwerpen die zich over de themapijlers strekken (gelijk aan de  

huidige denkgroepen) en die naar specifieke aspecten in het EMV 

gebied kijken. Deze groepen, die een tijdelijk karakter hebben, focus-

sen op een bepaald onderwerp met input van vertegenwoordigers uit 

de klankbordgroep en de KP EMV organisatie, overheidsorganisaties, 

wetenschappers van ZONMW en universiteiten. Onderwerpen waar 

aandacht aan wordt/is besteed zijn onder andere: ‘Hulp aan elektro-

gevoeligen’, ‘Verlaging van de blootstelling’, en ‘Omgaan met nieuwe 

technologieën’.

Organisatie van KP EMV 2.0

Aarten laat in een diagram zien hoe de organisatie in en rondom  

het toekomstige Kennisplatform eruit kan zien. Zie figuur 3.

De werkelijke inhoudelijke discussie vindt plaats in de themapijlers.  

De Klankbordgroepvergadering concentreert zich op afstemming  

tussen de verschillende themagroepen. Het is belangrijk dat de thema- 

pijlers in de Klankbordgroep worden besproken.

Aanbeveling voor de Klankbordgroepvergadering:

• Vergaderfrequentie 2x per jaar; één met focus op kennis en één  

 (plenaire) vergadering met focus op prioriteiten. Alle kennis en  

 klankbordgroeperingen worden gevraagd daarvoor input te geven.

• In de ochtend vergaderen de themapijlers. In de middag terug 

 koppeling van de themapijlers in de Klankbordgroepvergadering.

• Deelnemers: vertegenwoordiging vanuit de 5 stakeholdergroepen.  

 Dit zijn landelijke maatschappelijke organisaties, overheidsinstan- 

 ties, alsmede vertegenwoordigers uit de diverse sectoren.

Aanbeveling voor themapijlers 

• Vergaderfrequentie: min. 2 tot 3 bijeenkomsten van belang voor  

 de themapijler, waaronder een bijeenkomst op dezelfde dag als de  

 Klankbordgroepvergadering, één met het Wetenschap en Techniek  

 Forum, verder afhankelijk van de jaarprogrammering urgentie.

• De agenda kan bestaan uit: (1) inhoudelijke discussie over vragen  

 en zorgen op EMV gebied; (2) het bespreken van onderzoeks- 

 resultaten door bijv. wetenschappers betrokken bij het ZonMw  

 programma; (3) het bespreken van internationale ontwikkelingen;  

 (4) het bespreken van kennis beschikbaar bij de Ondernemingen die 

Figuur 3
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 worden uitgenodigd om hun resultaten te delen; (5) input geven aan  

 het Wetenschap & Techniek Forum voor nader onderzoek en aan de  

 Klankbordgroep vergadering.

• Deelnemers: selectie van landelijke maatschappelijke organisaties  

 die interesse voor het specifieke onderwerp hebben, overheids- 

 instanties, vertegenwoordigers uit de sector (brancheorganisaties  

 en/of vertegenwoordigers van de bedrijven zelf).

Financiering

Het jaarbudget dient ter dekking van de volgende activiteiten: 

(1) Bestuur & Bureauzaken; (2) ondersteuning Wetenschap & Techniek 

Forum; (3) ondersteuning Communicatie Forum; (4) ondersteuning 

Organisatie Klankbordgroep, Themapijlers en specifieke EMV onder-

werpen; (5) het onderzoeken, beantwoorden van vragen en voorberei- 

ding van kennisberichten. 

Een 5 jaar durende onafhankelijke financieringsverplichting wordt 

gezocht. Van alle stakeholdergroepen wordt een bijdrage ‘in kind  

(natura)’ gevraagd.

Vervolgstappen

• Wachten op advies Rijksoverheid inzake financiering

• Accordering Algemeen Bestuur van het voorstel ‘nieuwe KP EMV 2.0’

• Uitvoering definitieve voorbereidingsfase KP EMV 2.0 inclusief  

 opstellen convenant

• Implementatie van het nieuwe KP EMV 2.0, ergens in 2014.

Vragen en discussie

Zwamborn (TNO) vraagt om opheldering over de themapijlers. Gaan de 

eerste meer over telecom en de tweede over bronnen in huis? Aarten  

antwoordt, de themapijler Telecom gaat inderdaad over telecom  

(mobile telefonie/draadloze communicatie/zendmasten/etc.), terwijl  

de pijler ‘Overige’ ingaat op EMV bronnen in het huis zoals Wifi, werk-

situatie, Elektrisch vervoer, etc.

Woutersen (huisarts, NHG) mist een O, namelijk de zorg. Ze vraagt waar 

de medici in dit schema zitten. Aarten antwoordt dat deze horen bij de 

O van omwonenden en organisaties. Hij noemt dat er bijvoorbeeld een 

gesprek is geweest met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënt 

Verenigingen. Woutersen merkt op dat dat niet de artsen zijn. Ze wijst 

erop dat gezondheidsklachten over EMV vaak juist ook niet-specifieke 

klachten zijn. Ze pleit ervoor dat het Kennisplatform de link met huis-

artsen gaat leggen. Ze waarschuwt voor het gevaar van versnippering. 

De voorzitter vraagt of de algemeen secretaris of het NHG eerder is 

uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Van de Graaf vertelt dat ze 

inderdaad in het verleden zijn uitgenodigd maar dat destijds niemand 

beschikbaar was.  

Van Gils (NPS) constateert dat publieksvoorlichting in de presentatie 

niet voorkomt en dat er tot twee keer toe het woord wetenschap als 

uitgangspunt gekozen wordt. Van Gils vraagt of het informeren van  

de burger ook onder het nieuwe Kennisplatform 2.0 valt.  

Aarten antwoordt dat deze vraag ter discussie ligt bij het bestuur,  

maar dat zijn aanbevelingen hier wel een helder (positief) advies over 

bevatten. 

Vriens (Stop UMTS) vindt deze nieuwe opzet voor het Kennisplatform 

beter dan de vorige. Hij is het er ook mee eens dat medici meer een rol 

moeten gaan spelen. Hij benadrukt het belang dat de overheid ook de 

aanbevelingen overneemt. 

Hoedjes (Patiëntenvereniging EHS, Een Schoon Land) verwijst naar het 

diagram waarin Aarten de organisatie van het nieuwe Kennisplatform 

schetst. Ze mist daarin de dialoog, waar partijen met elkaar in gesprek 

gaan. Aarten antwoordt dat die dialoog precies de reden is dat thema- 

pijlers worden aanbevolen. Per thema kan dan in een kleinere setting 

een betere (meer inhoudelijke) dialoog tussen de verschillende stake-

holdergroepen gevoerd worden. 

Hoedjes voegt toe dat ze het wetenschapsforum vaak als een ivoren 

toren ervaart. Ze ziet vaak een patstelling tussen organisaties in de 

Klankbordgroep en het wetenschapsforum. Zij doet de aanbeveling  

om gebruik te maken van de aanwezige wetenschappelijke kennis bij  

de burger. 
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De voorzitter wijst erop dat het Kennisplatform en de Klankbordgroep 

toch echt samen stappen hebben gemaakt. Hij noemt bijvoorbeeld de 

gesprekken die nu worden gevoerd alvorens een kennisbericht de deur 

uitgaat.

Ook Lebret (Wetenschapsforum) beaamt dat met de invoering van  

de denkgroepen er stappen zijn gemaakt. Dit heeft onder andere 

concreet geleid tot de extra oproep tot onderzoek binnen het ZonMw 

programma.

Schutte (ministerie I&M) is verbaasd over de opmerking dat de  

politiek niet betrokken is bij de Klankbordgroep en het Kennisplat-

form. Hij wijst erop dat de overheidspartijen op de Klankbordgroep-

vergaderingen over het algemeen goed vertegenwoordigd zijn. Zo kan 

kennisgenomen worden van meningen en gevoelens van partijen 

gerelateerd aan EMV. Ook is de Rijksoverheid vertegenwoordigd in het 

bestuur van het Kennisplatform. Ervaringen vanuit de vergaderingen 

van de Klankbordgroep en het bestuur van het Kennisplatform worden 

meegenomen in de advisering aan de politiek. De voorzitter reageert  

hierop. Hij spreekt zijn waardering uit voor de vertegenwoordiging 

vanuit de overheid. Toch vindt hij de politiek wel stil over het onder-

werp EMV en gezondheid. Aan de andere kant is het opvallend dat  

de overheid ook overweegt om voor andere onderwerpen een soort- 

gelijk kennisplatform op te richten. Schutte geeft aan dat hij dit  

standpunt begrijpt. Hij wil alleen benadrukken dat wat besproken 

wordt in deze Klankbordgroepvergadering wel degelijk bekend is bij  

de staatssecretaris. 

Van Gils geeft aan dat hij de huidige inbreng en reactie van Schutte 

waardeert. Hij vindt dat tijdens deze vergadering maar weinig inbreng 

is vanuit de vertegenwoordigers van de ministeries. 

Hoedjes geeft aan dat met interesse van de politiek de politieke partijen 

bedoeld worden. Het zou goed zijn dat ook zij vertegenwoordigd zijn in 

de Klankbordgroep.

elektrostress handboek

Dr. H. Schooneveld (Stichting EHS) presenteert zijn boek Elektrostress 

Handboek, leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden!  

Het boek is voortgekomen uit vele gesprekken met elektrogevoeligen, 

een intensieve samenwerking met de meetspecialisten om te komen tot 

een karakterisering van schadelijke veldtypen en een 14-pagina verslag 

dat het resultaat was van een online enquête. Deze enquête werd  

gehouden onder mensen die de capaciteit hadden om maatregelen  

te nemen om zich te beschermen tegen EMV blootstelling. 

Dit boek is een concept (inspectie-exemplaar) en straks tijdens de borrel 

liggen een aantal exemplaren ter beschikking van functionarissen bin-

nen het Kennisplatform. Schooneveld vraagt om feedback van de lezers. 

Hij overhandigt het eerste exemplaar aan de voorzitter. 

Elektrostress Handboek

Het doel van het boek wordt hier geïllustreerd aan de hand van een 

aantal fragmenten uit het voorwoord en de inleiding.

‘Dit boek is samengesteld als een hand- en werkboek met gegevens uit de wereld 

van elektrogevoeligen zelf, aangevuld met gegevens van buitenlandse contacten 

en wetenschappelijke publicaties. Samen met de aanwijzingen van deskundigen 

moet het mogelijk zijn na te gaan wat precies de problemen zijn, thuis, onderweg 
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of op het werk. Gepaste en beproefte maatregelen moeten de elektrogevoelige 

mens op weg helpen weer aan het maatschappelijke verkeer deel te nemen en zijn 

plaats in de maatschappij op te eisen.’

‘Dit boek leert u “verdachte” apparaten te herkennen en de uiteenlopende  

EMV die ze uitstralen van elkaar te onderscheiden. Dat is nodig om effectieve 

maatregelen voor veldreductie te kunnen nemen. Daarvoor moet men een  

essentiële gedachtensprong maken: de aandacht moet niet naar het lichaam 

gaan om gezondheidsproblemen te bestrijden. Het zijn de velden in huis  

die ziekmakend zijn. Dié moeten opgeruimd of gereduceerd worden om daar- 

mee de oorzaak van het lijden weg te nemen. Er is geen geneesmiddel tegen EHS; 

de oorzaak en oplossing liggen buiten het lichaam.’

‘Dit boek is ook belangrijk voor artsen en andere welzijnswerkers die begaan 

zijn met de gezondheid van mensen die hun hulp vragen. Ook beleidsmakers  

en regelgevers dienen zich op de hoogte te stellen van de opvattingen van Neder-

landse en internationale autoriteiten ten aanzien van EHS. De veelgehanteerde 

opvatting is dat het probleem van de EHS-ers “tussen de oren zou zitten”. Dat is 

onzin. Het is beter de discussie te voeren op basis van kennis en van wat er elders 

in de wereld op dit gebied gebeurt.’

‘Dit boek behandelt het probleem van elektrogevoeligheid vanuit het perspectief 

van elektrogevoelige personen, of mensen die met hen te maken hebben, dienst-

verleners en omstanders. Door reductie van elektromagnetische velden (EMV) 

blijken veel mensen te helpen. Vragen die in dit boek aan de orde komen zijn o.a. 

wat is eigenlijk het probleem en wat zijn de klachten? Hoe stel je dit vast? Welke 

elektromagnetische velden zijn verantwoordelijk voor de gezondheidsklachten die 

typisch zijn voor elektrohypersensitiviteit (EHS)? Waarom geven bepaalde velden 

dat effect en andere velden niet? Wat is er tegen de hinderlijk invloeden van die 

velden te doen?’
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samenwerking en verwachtingen 
klankbordgroep

J. Timmer (Stichting EHS) presenteert twee voorstellen van Stichting 

EHS: het oprichten van een Landelijke Hulplijn Elektrogevoeligheid  

en een idee voor communicatie naar de maatschappij over EMV. 

Voordat deze voorstellen worden gepresenteerd heeft Timmer eerst  

een aantal opmerkingen.

Hij benadrukt het belang om het Elektrostress Handboek dat zojuist 

door Schooneveld is gepresenteerd, ook echt serieus te nemen. Hij refe-

reert aan een uitspraak van dr. J. van der Sluijs (onderzoeker aan het 

Copernicus Instituut Utrecht) op de Klankbordgroepbijeenkomst van 

10 januari dit jaar. Van der Sluijs gaf toen o.a. aan dat ook informatie 

uit andere dan wetenschappelijke bron (zoals patientorganisaties) van 

belang zijn om mee te nemen in de beslisvorming rond wetenschap-

pelijke onzekerheden zoals het onderwerp EMV en gezondheid. In 2010 

sprak Roubos, toenmalig voorzitter van de programmacommissie van 

ZonMW, zijn waardering uit voor de systematische werkwijze waarmee 

Hugo Schooneveld de problematiek van EHS in kaart bracht.

Volgens Timmer is in het jaarverslag van het kennisplatform uit 2010 al 

gesteld dat de stem van de maatschappij een sleutelrol heeft gekregen. 
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Timmer pleit voor meer ‘power’ en daadkracht van het Kennisplatform 

en minder ‘een ingehouden adem hanteren’ in hun acties (zoals op een 

vorige vergadering geformuleerd werd door een wetenschapsjournalist).

Timmer presenteert twee voorstellen die Stichting EHS voorlegt aan  

het Kennisplatform en de Klankbordgroep en die beide gesteund  

worden door de maatschappelijke organisaties NIBE, NPS, STOP-UMTS 

en de Patiëntenvereniging EHS (W. Hoedjes).

Voorstel 1: Landelijke Hulplijn Elektrogevoeligheid

Aanleiding: 

Dit idee is opgepikt naar aanleiding van een conceptbrief van Het  

Kennisplatform ‘Hulp bij elektrogevoeligheid van maart 2013’ over 

omgaan met klachten. Volgens de auteurs van dit stuk (Woudenberg 

en van der Graaf) zou het vanuit het perspectief van elektrogevoeligen 

het beste zijn als er meerdere centra verdeeld over Nederland zijn, waar 

de elektrogevoelige terecht kan. Met dit doel op de lange termijn stelt 

de stichting voor om op de korte termijn al een Landelijke Hulplijn 

elektrogevoeligheid op te zetten. De stichting wil bij de opzet hiervan 

betrokken worden, omdat ze al 10 jaar ervaring heeft met het bieden 

van hulp, onder meer door een telefonische helpdesk voor elektro-

gevoeligen.

Wat moet deze Landelijke Hulplijn Elektrogevoeligheid inhouden?

• Telefonische informatie- en hulplijn voor burgers en hulpverleners  

 t.a.v. EHS

• Beginnen met één pilot en proefperiode

• Samenwerking tussen bestaande instelling en maatschappelijke  

 organisaties met deskundigheid op gebied van EHS

• Verwijzing naar deskundigen

• Coaching op afstand

• Tevens registratie van mensen met EHS-klachten. Dit houdt in:  

 monitoring van aantallen bezoekers, succes- en faalfactoren,  

 tevredenheid, etc. En evaluatie van deze gegevens

• Voorwaarde: voldoende bekendheid aan geven.

Voorstel 2: Communicatie naar de maatschappij over EMV

Bij deze communicatie is het van belang om:

• Onzekerheid over risico’s te beschrijven

• Handelingsperspectieven te bieden

• Effectieve kanalen te gebruiken.

Reactie

De voorzitter spreekt direct zijn steun voor deze voorstellen uit na een 

korte consultatie van de aanwezige bestuursleden: ‘Dit is niet alleen 

een goed voorstel, maar we gaan dit gewoon doen. We omarmen jul-

lie beide voorstellen’. Verder is het bestuur bezig om de ministeries 

te vragen het budget te verhogen. Ook is het misschien mogelijk met 

zorgverzekeraars te praten.
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denkgroep praktisch omgaan met 
mobiele telefonie en kinderen

Dr. F. Woudenberg (GGD’en) houdt een korte presentatie waarin hij 

uiteenzet hoe volgens hem omgegaan moet worden met een EMV-bron 

als mobiele telefonie in relatie tot kinderen. 

Woudenberg schetst kort zijn achtergrond. Hij werkt bij de GGD  

Amsterdam en doet daarnaast onder andere werk voor het communi-

catieforum van het Kennisplatform. Bij de GGD houdt hij zich bezig 

met thema’s zoals luchtverontreiniging. Bij luchtverontreiniging 

spelen discussies over alternatieven die vergelijkbaar zijn met de  

discussies rondom EMV. 

Net als auto’s zijn EMV-bronnen volledig doordrongen in de maat-

schappij. Enkele cijfers: 25% van de 8-jarigen heeft een mobiele  

telefoon en op 17-jarige leeftijd bijna iedereen. In 2012 besteedden  

jongeren (12-15 jaar) gemiddeld 16 uur per week aan internetgebruik  

in hun vrije tijd. 

Er zijn problemen met EMV-apparatuur, zoals mobiele telefoons,  

internet en social media. Bijvoorbeeld kinderen die last hebben van  

cyberpesten, kinderen met concentratieproblemen, kinderen die 
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minder buiten spelen, jongeren die niet goed meer opletten in het ver-

keer (denk aan de onlangs gestarte overheidscampagne ‘sociale media 

en verkeer gaan niet samen’). 

Er zijn ook voordelen: via de mobiele telefonie kan je in contact blijven 

met je kinderen, met de GPS weet je waar ze zijn, je kan nummers laten 

blokkeren en er zijn mobiele telefoons die speciaal voor jonge kinderen 

zijn ontwikkeld (Kytephone). 

Ouders zitten met veel vragen. Bijvoorbeeld: Hoe garandeer ik de 

veiligheid van mijn kind online; hoe bepaal ik of een site, app of 

spelletje geschikt is; wat is een normale tijd per dag voor media- 

gebruik voor mijn kind, etc. Voor het beantwoorden van dit soort  

vragen, zijn voornamelijk particuliere organisaties te vinden. Zoals 

http://mijnkindonline.nl 

Maar opvallend is dat als je op internet op EMV-straling zoekt, slechts 

enkele links te vinden zijn die over EMV-straling gaan; EMV-straling is 

dus een opvallende afwezige. 

Woudenberg concludeert:

Speelt de vraag ‘hoe om te gaan met nieuwe technologieën’ een rol? Ja. 

Hoort blootstelling aan EMV daarbij? Ja.

Moet een dergelijke site alleen over EMV-straling gaan? Nee. 

Woudenberg pleit er voor dat een (informatie)platform zich in de 

breedte richt op het omgaan met mobiele communicatie. Hij stelt dat 

dat een nuttige bron van informatie is. 

Vragen en discussie

Van Gils (NPS) wijst er op dat Woudenberg een soortgelijke presentatie 

ook op 14 mei heeft gehouden bij de denkgroep en verwijt hem geen 

verslag te doen van die dag. Hij wijst er verder op dat in België een 

verbod is op mobiele telefoons voor kinderen, met name vanwege de 

straling. 

Vriens merkt ook op dat hij de genoemde site mijnkindonline nog niet 

kent en deze als link zal opnemen op STOPUMTS. 
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denkgroep elektriciteitsvoorziening en emv

Het Kennisplatform gaat een nieuw kennisbericht uitbrengen over  

het onderwerp Elektriciteitsvoorziening. Mevrouw dr.ir. M. Beerlage 

(DNV KEMA) licht toe wat daarvoor het plan van aanpak is. 

Waarom

Waarom dit nieuwe kennisbericht? 

1 Omdat het oude kennisbericht hoogspanningslijnen om een update  

 vraagt. Een update t.a.v. kinderleukemie en andere ziekten en aan- 

 doeningen.

2 Er zijn andere bronnen in en om het huis. Vragen hierover die spelen  

 zijn: om welke bronnen gaat het, hoe sterk zijn de velden en wat zijn  

 de gezondheidsrisico’s?

De kernvragen

De kernvragen van het nieuwe kennisbericht zijn:

• Zijn er gezondheidsrisico’s door EMV bij bronnen van elektriciteits- 

 voorziening?

• Hoe sterk zijn de EMV?

• Zijn er nieuwe inzichten voor kinderleukemie bij hoogspannings- 

 lijnen?

• Is er samenhang met andere ziekten bij hoogspanningslijnen?
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Het proces

Het proces van het kennisbericht is uitgebeeld in onderstaand schema. 

Zie figuur 4.

Werkbijeenkomst 

Deze ochtend, voorafgaand aan de Klankbordgroepvergadering, was  

er een werkbijeenkomst over de aanpak van dit kennisbericht. Hierin 

kwamen de volgende punten aan bod:

• Andere bronnen meenemen is (te) veel.

• Afbakening is nodig. Welke bronnen bespreken we in het kennis- 

 bericht?

• Verschillende geluiden en verschillende maatregelen leiden tot veel  

 vragen en ongerustheid. Vooral bij burgers (omwonenden); maar ook  

 gemeenten, projectontwikkelaars en netbeheerders weten niet ‘waar  

 ze aan toe zijn’.

Tijdens deze werkbijeenkomst zijn twee presentaties gegeven.  

Eén over de rol van de overheid. 

De tweede presentatie ging over hoe de GGD tegen deze materie  

aankijkt. 

Het perspectief van de overheid en die van de GGD verschillen in inter-

pretatie. Er klinken verschillende geluiden. Het is van belang om het 

kennisbericht zorgvuldig te formuleren. 

Vragen en discussie 

Er volgt een discussie over gelijkspanning, en of dit meegenomen moet worden 

als optie, in het kennisbericht of elders. 

Hoedjes (Een Schoon Land) (Patientenvereniging EHS, Een Schoon Land) 

geeft aan dat zij vanochtend deelnam aan de werkbijeenkomst. Ze wil 

naar aanleiding daarvan het volgende discussiepunt opwerpen. Moeten 

we niet naar gelijkspanning toe? Want minder risico’s betekent minder 

kosten. Volgens Hoedjes is gelijkspanning de toekomst. 

Beerlage antwoordt dat het hier gaat om een beslissing van de overheid. 

Gezien de hoeveelheid aan punten die al spelen bij dit kennisbericht, 

lijkt het haar niet verstandig om dit punt ook mee te nemen. Hoedjes  

is het daar absoluut niet mee eens. Gelijkspanningslijnen zijn gemak-

kelijk ondergronds langs bestaande infrastructuur te leggen en zijn 

veel goedkoper en veiliger dan de ouderwetse 380 kV hoogspannings-

lijnen.

Veldhuizen (TenneT) geeft aan dat bij het ontwerp van de nieuwe 

lijnen in Nederland de optie ‘gelijkspanning’ wel wordt meegenomen. 

Hoedjes is het daar niet van overtuigd, zij heeft dit onderwerp daarin 

niet kunnen vinden.

Tijhuis (TU Eindhoven) merkt op dat gelijkstroom over lange afstanden 

een probleem is. 

Hoedjes vraagt mevrouw Beerlage over het tegendeel uitleg te geven.  

Bij DNV KEMA is daarover veel kennis beschikbaar.

  

Figuur 4

PLan van aanpak WF+CF

Definitief kennisbericht

Concept kennisbericht

Werkbijeenkomst 
‘onderwerpen’

Werkbijeenkomst
‘wetenschap en onzekerheid’

Naar Klankbordgroep

Bespreking met KBG

Werkbijeenkomst
‘overige bronnen’
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denkgroep hulp bij elektrogevoeligheid
praktische tips voor het persoonlijk 
verminderen van de blootstelling

Ing. L. Lagendijk (DNV KEMA) houdt een presentatie over praktische  

tips om zelf de blootstelling aan EMV te verlagen. 

Waarom zijn praktische tips nodig? 

• Uit voorzorg, voor het zelf verlagen van blootstelling

• Als hulp voor elektrogevoeligen: verlagen blootstelling en zelf- 

 evaluatie van de gevoeligheid

• Om te voorkomen dat mensen geld uitgeven aan middelen of  

 diensten waarvan de geclaimde werking twijfelachtig is. 

Het verloop

Aanleiding voor deze tips waren de bijeenkomst van de Denkgroep 

Hulp bij elektrogevoeligheid. In deze denkgroep kwam de behoefte aan 

praktische tips naar voren. Deze tips zijn ontwikkeld in samenspraak 

met de denkgroep over ‘verlagen blootstelling’. 

Het concept van deze tips is onder de Klankbordgroepleden rond- 

gestuurd.

Op dit concept zijn veel reacties binnengekomen, zowel positieve als 

negatieve. 
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Wat voor soort tips?

De ontvangen tips zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

• Mobiele telefoons

• Blootstelling thuis

• Blootstelling op het werk en op school

• Blootstelling onderweg.

De tips gaan over een beperkt aantal bronnen, verschillen in effectivi-

teit. Niet alles valt binnen de eigen invloedsfeer.

De reacties samengevat

Over de tips in het laatste concept waren de reacties unaniem positief. 

Er zijn enkele kritische opmerkingen ontvangen over de onderbouwing 

en het effect van sommige tips. Ook zijn aanvullingen ontvangen. De 

reacties waren verdeeld over de inleiding en over de waarschuwing voor 

producten die niet of nauwelijks de blootstelling verminderen. Ook is 

verdeeld gereageerd op de waarschuwing over het (laten) meten van de 

blootstelling. 

Reacties op de inleiding

De Bussumgroep1 heeft een alternatieve tekst voorgesteld voor de 

inleiding. De reactie van het Kennisplatform is als volgt: Het kennis-

platform blijft bij het drieledig doel en daarbij geen erkenning van  

elektrogevoeligheid, geen erkenning dat onder de grenswaarden  

gezondheidseffecten zijn en geen diskwalificatie van de ICNIRP  

limieten. 

Reacties op waarschuwingen

Reactie van meet- en kennisinstituten waren positief. Zij gaven voor-

beelden van niet-werkende producten en afscherming van EMV. En 

voorbeelden van twijfelachtige metingen van blootstelling aan EMV. 

De Bussumgroep reageerde negatief zonder een verdere onderbouwing. 

De Stichting EHS heeft wel een geschreven uiteenzetting gegeven. 

Hierin noemen zijn een tegenstrijdigheid: de ervaring van mensen 

moet meetellen als meeteenheid en daarnaast moeten de effectiviteit 

van de methoden wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

Producten voor afscherming EMV 

Lagendijk laat een dia zien met een aantal voorbeelden van producten 

die claimen dat ze blootstelling aan EMV afschermen of verminderen. 

Volgens Lagendijk is deze claim voor deze producten onterecht. Zo kan 

een chipkaartje onder de kabelgoot van een GSM-basisstation de emis-

sie van radiogolven hiervan niet reduceren. Zo zijn ‘geïnformeerde’ 

zeezouten in piramides niet instaat de eigenschappen van radiogolven 

te veranderen. 

Vragen en discussie

Van Gils (NPS) wil iets rechtzetten; volgens hem is eerdergenoemde 

negatieve reactie niet namens de Bussumgroep gedaan.

Er is enige discussie over de producten die claimen te beschermen tegen EMV.

Stichting EHS prijst via haar website en nieuwsbladen een middel  

aan tegen vuile stroom. Zij zijn van mening dat dit een effectief  

middel is. Lagendijk beweert dat de metingen die gekoppeld is aan  

deze apparaten niets zeggen over EMV-blootstelling en dat het middel 

niet werkt voor de vermindering aan de bloostelling aan elektrische 

velden en de blootstelling aan magneetvelden kan vergroten. 

Schooneveld (Stichting EHS) bekritiseert dit. Hij legt uit dat de  

hier bedoelde Stetzerfilters twee zaken regelen. De vermindering van 

de elektrische storingen op het net worden netjes gereduceerd, maar  

de magnetische velden rond de gepulste stromen door het net wor-

den juist versterkt. Men moet bij installatie goed letten op welk effect 

men beoogt en verkrijgt. De filters zijn een manier om een deel van de 

‘vuile’ middenfrequente velden rond het huisnet te reduceren, maar 

het vergt kennis om het gewenste effect te benaderen. Het is onzin ‘het 

kind met het badwater weg te doen’. Een technisch gesprek met belang-

hebbenden lijkt gewenst.

1 De Bussumgroep zijn een aantal organisaties uit de Klankbordgroep die zich op   
 bepaalde standpunten verenigen. Het gaat om: StopUMTS, Stichting EHS, NIBE,   
 Nationaal Platform Stralingsrisico’s. Sinds kort is de groep uitgebreid met Patiënten 
 vereniging EHS en Stichting Kennisplatform EMS.  
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Van Gils raadt aan dat in dit kennisbericht waarschuwingen voor 

omstreden technieken worden weggelaten. NPS heeft moeite met dit 

deel van het concept, omdat het volgens Van Gils van weinig inleving 

getuigt voor elektrogevoeligen. Hij pleit er ook voor dat dit kennis-

bericht breed wordt ingezet in de maatschappij. 

Hoedjes (Patientenvereniging EHS, Een Schoon Land) merkt op dat 

mensen dit soort middelen aangrijpen omdat ze ten einde raad zijn en 

geen informatie krijgen over welke oplossingen wel geschikt zijn.

Lagendijk reageert. Hij wijst erop dat dit kennisbericht positief bedoeld 

is, zodat mensen die willen maatregelen kunnen nemen. Maar hij 

heeft problemen met betrekking tot de diskwalificatie van de ICNIRP 

guidelines. Er zijn immers geen wetenschappelijke bewijzen dat onder 

de geldende limieten gezondheidseffecten kunnen optreden. 

Hij roept de Bussumgroep op om openlijk afstand te nemen van de 

onzinproducten en niet gevalideerde meetmethoden. Deze producten 

en meetmethoden schaden hun geloofwaardigheid 

Zwamborn (TNO) vindt dat de huisarts als voorportaal belangrijk is, 

als het gaat om de valkuil van apparaten die niet werken tegen EMV 

blootstelling. Het is van belang dat mensen hiervoor gewaarschuwd 

worden. De reclamefolders van deze producten spelen in op de angsten 

en onzekerheid van mensen. Terwijl de genoemde wetenschap in deze 

folders nonsens is. 

De Koning (NVMBR) vraagt opheldering over wie in de steeds genoemde 

‘Bussumse Groep’ zitten. Van Gils legt uit dat het hier gaat om de vol-

gende organisaties: Stop UMTS, Stichting EHS, NIBE, en het Nationaal 

Platform Stralingsrisico’s (NPS). Sinds kort is de groep uitgebreid met 

Patiëntenvereniging EHS en Stichting Kennisplatform EMS.  

Honsbeek (Electrosense, publiekstribune) wijst op de dia met  

voorbeelden van apparaten die claimen tegen EMV blootstelling te 

beschermen. Hij merkt op dat de filter niet thuishoort in dit plaatje, 

omdat het naar zijn ervaring weldegelijk de blootstelling aan vuile 

stroom vermindert. 

Lagendijk antwoordt dat deze claim onterecht is en dat het apparaat de 

blootstelling aan EMV velden theoretisch gezien niet kan verminderen.

De voorzitter vraagt Lagendijk en Honsbeek om dit punt verder onder-

ling te bespreken. 
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denkgroep hulp bij elektrogevoeligheid
hulp bij elektrogevoeligheid

Mevrouw dr. H. Woutersen-Koch (Nederlands Huisartsen Genootschap) 

vertelt over de bijeenkomst van de Denkgroep Hulp bij Elektrogevoe-

ligheid die vanochtend heeft plaatsgevonden. Deze ging over de rol en 

behoeften van artsen. Eerder dit jaar (18 juni) heeft de Denkgroep ver-

gaderd over de rol en behoeften van patiënten. Woutersen pleit ervoor 

dat meer moeite wordt gedaan om artsen uit verschillende hoeken, 

zoals huisartsen, arbo-artsen en GGD-artsen te betrekken bij dit overleg. 

Woutersen stelt dat zij geen expert is op het gebied van elektrogevoe-

ligheid. Wel weet ze dat huisartsen mensen met klachten krijgen die 

zij toekennen aan EMV. Er zijn echter ook mensen die hun klachten 

toekennen aan andere oorzaken, zoals prikkelbare darmsyndroom of 

chronische vermoeidheidssyndroom. Een huisarts wil zijn patiënten 

helpen met deze klachten. Daarbij is het minder van belang wat de 

eigenlijke oorzaak is. Klachten die door mensen worden toegekend aan 

EMV kunnen voor huisartsen vallen onder SOLK: Somatisch Onvol-

doende verklaarde Lichamelijke Klachten. Ze benadrukt dat dit dus niet 

betekent dat er niks aan de hand is, of dat klachten van mensen tussen 

de oren zitten. Met SOLK wordt bedoeld dat er lichamelijke klachten 
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zijn die al langer bestaan en waarbij met adequaat medisch onderzoek 

geen duidelijke oorzaak aantoonbaar is. 

In het overleg vanochtend is besproken dat elektrogevoeligheid behan-

deld kan worden als SOLK. De vraag is waarmee zouden huisartsen 

geholpen zijn? 

Woutersen denkt dat het goed is als er een vorm van triagepunt komt 

zoals bijvoorbeeld in de vorm van de voorgestelde hulplijn (voorstel van 

Stichting EHS). En dat ook huisartsen deze hulplijn kunnen benutten 

om informatie te krijgen over elektrogevoeligheid. 

Vragen en discussie

Van Gils (NPS) vindt het van belang dat als iemand bij de huisarts komt 

met dergelijke klachten, dan ook de diagnose elektrogevoeligheid 

gesteld moet worden. De vraag is hoe huisartsen kennis van zaken 

krijgen over EMV.

Woutersen antwoordt dat elektrogevoeligheid geen medische diagnose 

is. SOLK is overigens ook nooit een diagnose, maar blijft altijd een 

werkhypothese, en kent dus ook nooit een eindpunt. Om de patiënt te 

kunnen helpen, moet de huisarts weten wat helpt tegen deze klachten. 

Voor huisartsen zijn ‘onvoldoende verklaarde klachten’ een groot deel 

van hun werk. De moeilijkheid zit hem in het feit dat er geen richtlijn 

is over elektrogevoeligheid omdat het geen medische diagnose is. 

Artsen zijn opgevoed met duidelijke stappen via onder andere richt-

lijnen. 

Van Gils merkt op dat de NPS een eerste protocol heeft gemaakt voor 

omgaan met elektrogevoeligheid, in samenwerking met huisartsen. Dit 

is nog maar een eerste stap. Hij vraagt welke stap mevrouw Woutersen 

kan maken.

Woutersen geeft aan dat zij dit protocol niet kent. Zij wil zeker bij- 

dragen om anderen die stappen te laten maken.

Vriens (Stop UMTS) merkt op dat het wel of niet hebben van een  

medische diagnose elektrogevoeligheid per land verschilt. In Oostenrijk 

wordt namelijk wel de diagnose elektrogevoeligheid gesteld. En in  

Duitsland heeft onlangs een arts verklaard dat een jongen elektroge-

voelig is en dat deze jongen niet naar een school mag waar wifi e.d. is. 

Woutersen stelt dat dit niet de situatie in Nederland is. Zoiets mag een 

arts in Nederland niet verklaren. Ze pleit ervoor om te kijken naar wat 

wèl in Nederland kan; dat is constructiever.
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Hoedjes (Patiëntenvereniging EHS) kaart een drietal punten aan: 

1 Ze vindt het niet acceptabel dat Ziggo haar hotspotnetwerk uitrolt.  

 Een 24/7 blootstelling aan een sterk Wi-Fi signaal kan zeer schadelijk  

 zijn, vooral voor jonge kinderen en ouderen.  Ze vraagt om dit  

 punt te agenderen. Mw. van Steenhoven (KPN) reageert hierop door  

 te stellen dat bij een dergelijke agendering Ziggo zelf moet worden  

 uitgenodigd. Swinkels (Partners voor een Gezond Leefmilieu) geeft  

 aan dat er door gebruik van hotspots niet cumulatief veel extra stra-

 ling zou ontstaan maar dat van een deel door buitenstaanders  

 gebruik gemaakt zou kunnen worden. 

2 Ook wijst Hoedjes op de postacademische cursus ‘Blootstelling aan  

 EMV’ waarvan L. Lagendijk de cursusleider is. Ze pleit ervoor dat daar 

 ook iemand aan het woord komt die vindt dat er EMV gezondheids-

 risico’s zijn. De voorzitter wijst erop dat het Kennisplatform niet  

 gaat over de inhoud en organisatie van de cursus van de Stichting  

 PAO-Techniek en stelt voordat ze dit rechtstreeks met Lagendijk  

 bespreekt. 

3 Hoedjes vindt het positief dat Vodafone 650 kinderdagverblijven gaat  

 voorzien van een vaste netaansluiting.   

Van Gils (NPS) vindt dat er op de agenda voor vandaag weinig sprekers

stonden die iets zeggen over maatschappelijke communicatie. Hij pleit 

ervoor om volgende keer een fifty-fifty verhouding tussen sprekers 
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te maken. De voorzitter stelt voor dat hij met de algemeen secretaris 

zich zal buigen over de procedure voorafgaand aan het opstellen  

van agenda. 

Schooneveld (Stichting EHS) meldt dat hij het eerder gepresenteerde 

Elektrostress Handboek straks zal neerleggen voor wie geïnteresseerd  

is. Hij vraagt of degenen die interesse hebben en het lezen ook het 

enquête-formulier willen invullen en zo feedback geven op het concept 

handboek. Een feedback formulier is bijgesloten, of wordt in tweede  

instantie nagestuurd.

Van de Graaf reageert. De Denkgroepen zijn voortgekomen uit de Klank-

bordgroep. De werkactiviteiten van het Kennisplatform gaan gewoon 

door de komende tijd, dus óók voor 2014. Dat betekent dat ook een 

jaarplan voor 2014 wordt gemaakt. 

Mw. C. Schooneveld (Stichting EHS) vraagt wat er nog concreet met  

de Denkgroepen gedaan zal worden, nog vóór 2014.

Mw. Vriens (uit de publiekstribune) merkt op dat zij de betrokkenheid 

van de arbo-artsen mist. Zij pleit ervoor om deze te betrekken, zodat 

elektrogevoeligen hulp krijgen van arbo-artsen. 
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Uitgenodigde organisaties Klankbordgroep Elektromagnetische velden en gezondheid 

26 september 2013.

– Algemene Federatie van Militair Personeel – AFMP, 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

– ICT-Office, www.ictoffice.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

– 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 opstelpunten voor ether communicatie – NOVEC, www.novecbv.nl

– Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie – NVMBR, www.nvmbr.nl

– Netbeheer Nederland, www.netbeheernederland.nl 

– Partners voor een gezond leefmilieu, www.gezondleefmilieu.nl

– Stichting Elektro Hypersensitiviteit – EHS, www.stichtingehs.nl
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– Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl

– STOP UMTS, www.stopumts.nl

– Tennet, www.tennet.nl

– URSI Nederland, www.ursi.nl

– Vakbond voor Defensiepersoneel – ACOM, www.cnv.nl/acom

– 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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