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3 samenvatting

Tijdens de vierde bijeenkomst van de Klankbordgroep EMV en het 

Kennisplatform EMV staan drie onderwerpen centraal: elektro-

gevoeligheid, medisch onverklaarde klachten en het omgaan met 

onzekerheden. 

Na een algemene introductie van de voorzitter, presenteert de 

secretaris van het Kennisplatform de recente activiteiten van het 

Kennisplatform. Vervolgens komen de ontwikkelingen in het ZonMw 

onderzoeksprogramma aan bod, inclusief de onlangs toegekende 

biologische en technische leerstoelen voor EMV. 

De heer Schooneveld van Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) 

geeft een presentatie over elektrogevoeligheid vanuit de ervaringen 

van Stichting EHS. Hij vertelt onder andere hoe de samenleving tegen 

elektrogevoeligheid aankijkt en hoe mensen met elektrogevoeligheid 

zo goed mogelijk kunnen worden geholpen.

De heer Vermeulen van het AMC is neuroloog en geeft een presentatie 

over medisch onverklaarde klachten. Hij vertelt onder andere wat 

onverklaarde klachten wel en niet zijn. Ook gaat hij in op de behande-

ling van mensen met medisch onverklaarde klachten. 

De heer Van der Sluijs van het Copernicusinstituut, Universiteit Utrecht 

geeft een presentatie over het omgaan met wetenschappelijke onzeker-

heden. Met name controversiële hypotheses of beperkte bewijzen 
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creëren onzekerheid. Aan de hand van de casus over EMV van 

hoogspanningslijnen en kinderleukemie gaat Van der Sluijs onder 

meer in op hoe men met onzekerheden om kan gaan, en het late lessons 

rapport van het Europees Milieu Agentschap. In de hier op volgende 

discussie praten de aanwezigen onder andere over het voorzorgprincipe 

en de toepassing daarvan. 

De heer Wever van STOPUMTS gaat in zijn presentatie in op signalen 

uit de samenleving die aangeven welke zorgen over EMV er leven onder 

de bevolking. 

Er is discussie over het Kennisbericht Elektrogevoeligheid dat het 

Kennisplatform onlangs publiceerde. Verschillende leden van de 

Klankbordgroep, waaronder Stichting EHS, NPS en STOP UMTS, 

bekritiseren de inhoud van dit kennisbericht. Ze vinden dat er te 

weinig is gedaan met de inbreng van Klankbordgroepleden (zoals 

het Bio-initiative rapport).

De volgende afspraken zijn gemaakt:

– Het Kennisplatform gaat samen met Stichting EHS en andere 

 Klankbordgroep deelnemers bekijken of onderzoeksvragen 

 geformuleerd kunnen worden die aansluiten op de wensen zoals   

 tijdens de vergadering geuit door leden van de Klankbordgroep.

– Mw Hoedjes van Hoogspanning Maarssen is voor de volgende 

 vergadering uitgenodigd om haar stelling en visie toe te lichten.

– De volgende bijeenkomst zal 24 november 2010 plaatsvinden. 



6 74e bijeenkomst

Aanwezigheidslijst. Naast vertegenwoordigers van het Kennisplatform 

en haar deelnemers, en de programmacommissie waren de volgende 

organisaties aanwezig:

– Arbo Unie, www.arbounie.nl

– Gezondheidsraad, www.gr.nl

– Hoogspanning Maarssen, www.hoogspanningmaarssen.nl 

– ICT-Office, www.ictoffice.nl

– IRAS, Institute for Risk Assessment Sciences, www.uu.nl

– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

 beheer, www.minvrom.nl

– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, www.minszw.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 opstelpunten voor ether communicatie – NOVEC, 

 www.novecbv.nl

– Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie   

 (NVMBR), www.nvmbr.nl

– Netbeheer Nederland, www.netbeheernederland.nl

– Property Telecom, www.property-telecom.com
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– RIGO Research en Advies, www.RIGO.nl

– Stichting Elektro Hypersensitiviteit – EHS, www.stichtingehs.nl

– STOP UMTS, www.stopumts.nl

–  Technische Universiteit Eindhoven 

– Universitair Medische Centrum Utrecht

– Universiteit Utrecht 

– URSI - International Union of Radio Science, www.astron.nl, 

 www.ursi.org

– Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland – 

 VERON, www.veron.nl

– VNO-NCW / FME - De Vereniging FME-CWM is de ondernemers-

 organisatie voor de technologisch-industriële sector, neemt deel   

 namens VNO-NCW, www.vno-ncw.nl, www.fme.nl



11algemene introductie10

De voorzitter van het Kennisplatform, de heer Rombouts, heet iedereen 

van harte welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst. Voor deze 

bijeenkomst is een aantal interessante onderwerpen geagendeerd, tevens 

op verzoek van de leden van de Klankbordgroep. De voorzitter meldt dat 

het bestuur van het Kennisplatform EMV voltallig aanwezig is, omdat het 

hele bestuur wil horen wat er in de gelederen van de Klankbordgroep 

leeft. Hij wijst erop dat de ingebrachte punten van de Klankbordgroep 

terug zijn te vinden in de prioriteitenstelling en het jaarprogramma van 

het Kennisplatform. Bovendien kunnen de suggesties van de Klankbord-

groep door ZonMw in het onderzoeksprogramma worden meegenomen. 

De voorzitter neemt de vergaderagenda door en informeert de aan-

wezigen over een aantal praktische zaken. Aanvankelijk was de bedoeling 

om één keer per jaar te vergaderen, maar inmiddels is besloten één keer 

per negen of tien maanden een Klankbordgroep-vergadering te laten 

plaatsvinden. De volgende bijeenkomst zal eind dit jaar zijn (en staat 

voorlopig gepland voor 24 november). Het verslag van de vergadering zal 

worden verspreid onder de leden van de Klankbordgroep, het bestuur 

van het Kennisplatform, het Ministerie VROM en de Gezondheidsraad. 

Ook attendeert de voorzitter de Klankbordgroepleden op de declaratie-

mogelijkheid bij het secretariaat van het Kennisplatform. Hierna volgt 

een korte voorstelronde van de leden van het Kennisplatform, de leden 

van de Klankbordgroep en de overige aanwezigen. 
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stand van zaken

Van der Graaf (algemeen secretaris Kennisplatform) presenteert de 

recente ontwikkelingen van het Kennisplatform. Hij merkt op dat de 

grote opkomst voor deze bijeenkomst wijst op het belang van de dis-

cussies die gevoerd worden. Hij vertelt dat de signalen en de discussies 

vanuit de Klankbordgroep een belangrijke input zijn geweest voor het 

jaarplan van het Kennisplatform. Hij noemt de aandachtspunten uit de 

vorige Klankbordgroepvergadering: elektrogevoeligheid, biologische 

en fysische effecten van EMV n.a.v. het Bio-initiative rapport, juridische 

en maatschappelijke ontwikkelingen, en arbeidssituaties en EMV.

Van der Graaf noemt vervolgens de speerpunten uit het jaarplan 2010:

– Kinderen en EMV. De volgende vragen komen daarbij aan bod: 

 Zijn kinderen gevoeliger voor EMV dan volwassenen? 

 Worden kinderen meer blootgesteld aan EMV dan volwassenen? 

 Of willen we kinderen meer beschermen tegen EMV?

– Werknemers en EMV. Er is vooral aandacht voor bewustwording,   

 zoals in de vorige bijeenkomst op de agenda is gezet door de 

 Klankbordgroep.

– Mobiele communicatie en gezondheid. Op verzoek van leden van de  

 Klankbordgroep zal aandacht worden besteed aan het Zwitserse   

 UMTS onderzoek. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed   
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 aan andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld aan de veiling van nieuwe   

 frequenties voor telecommunicatie en aan de uitkomsten  van het   

 Interphone onderzoek naar mobiel bellen en hersentumoren.

– Ontwikkelingen in de maatschappij, die samenhangen met het    

 intensieve gebruik van elektriciteit. 

– Het Kennisplatform na 2010: hoe gaan we dat inrichten? 

Voorbeelden van recent uitgebrachte berichten zijn:

– Belgisch onderzoek naar de gevolgen van werken met HAWK-radar-

 installaties naar mogelijkheden voor vervolgonderzoekonder 

 Nederlandse militairen. 

– Hoogspanningslijnen en kinderleukemie. In dit kennisbericht zijn   

 heel duidelijk de verschillende invalshoeken neergezet. 

– Elektrogevoeligheid. In dit bericht is geconstateerd dat het om 

 serieuze klachten gaat die de kwaliteit van het leven beïnvloeden.   

 Aan dit onderwerp wordt ook tijdens deze 4e Klanbordgroep-

 bijeenkomst ruim aandacht besteed. 

De volgende kennisberichten verschijnen begin 2010:

– GSM, UMTS en gezondheid

– Wetenschapsmethoden. Er is behoefte aan eenduidigheid, omdat    

 men hier op veel verschillende manieren over praat, terwijl men    

 regelmatig hetzelfde bedoelt. 

En in de tweede helft 2010:

– Kinderen en EMV

– Arbeidsomstandigheden

Daarnaast zullen ook berichten verschijnen als reacties op wetenschappe-

lijke publicaties. Van der Graaf benadrukt dat er bij deze berichten 

meer dan voorheen speciale aandacht zal zijn voor een snelle informatie-

verstrekking. Er zal naar aanleiding van een nieuwe wetenschappelijke 

publicatie snel een eerste indruk worden gepubliceerd, die verder kan 

worden uitgewerkt als daar behoefte aan is. 

Verder zal het Kennisplatform de maatschappelijk ontwikkelingen op 

de voet volgen.

Ook biedt het Kennisplatform telefonische en schriftelijke informatie 

aan professionals wanneer daar behoefte aan is; het gaat daarbij om 

ad hoc vragen. Daarnaast zendt het Kennisplatform nieuwsbrieven uit 

en zet alle informatie op de website. 
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Prof. dr. E.W. Roubos (voorzitter programmacommissie ZonMw) vertelt 

over het onderzoeksprogramma van ZonMw. Hij licht kort de samen-

stelling, taken, aanpak en selectieprocedure van de commissie toe. 

Roubos geeft een update van de recent toegekende onderzoeks-

projecten (vierde ronde, november 2009):

Chairs:

– Technologische leerstoel - prof.dr.ir. APM Zwamborn (TNO) 

 en dr. ing. GC van Rhoon (EMC)

– Biologische leerstoel - prof.dr. R Kanaar (EMC)

Practically-oriented research:

– EMF health risk perception; the effects of politics on risk 

 communication - dr. C Bröer (UvA).

International collaboration and exchange:

– Biological effects of low frequency EMF - dr. BML van Kemenade   

 (WUR) met dr. GN Waite (USA) en prof.dr. L de Jager (SA)

– Epidemiology of EMF - prof.dr.ir. H Kromhout (UU, IRAS) 

 met dr. J Bowman (USA)

– Feasibility study for the Dutch contribution to an international   

 study of childhood leukemia and residences near electrical 

 transformer rooms (TransExpo) - prof.dr. H Kromhout (UU, IRAS)

– Exposure modeling of ambient high-frequency EMF - 

 dr. A Huss (UU, IRAS) met dr. A Buergi (Zwi)

onderzoeksprogramma

zonmw
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Vervolgens vat Roubos de stand van zaken samen. Op dit moment loopt 

de vijfde subsidieronde. Deze houdt in: international collaborations and 

exchange (deadlines 1 februari, 1 juni, 1 september 2010), practically-

oriented research, 3e call (deadline 2 maart 2010) en basis research, 2e call 

(deadline 2 maart 2010).

Hij geeft een overzicht van de subsidies sinds augustus 2006: 

1e ronde (mrt 2007) Basic, Technological  2,5   M€

2e ronde (feb 2008) Multidisciplinair, Cohort, Epid Chair   7,3  M€

3e ronde (nov 2008) International 500 k€, Practically-oriented  0,8   M€

4e ronde (nov 2009) Practicall-oriented-2, Techn. & Biological chairs 2,8   M€

    International collaborations 50 k€   0,2     M€

         

Besteed/geoormerkt   13,6  M€

5e ronde (mrt 2010) Basic-2, Practically-oriented-3   2,5     M€

    International collaborations 50 k€   0,5     M€

Totaal      16,6   M€	  

       

Ten slotte geeft Roubos een vooruitblik: 

– Calls voor de vijfde ronde zijn open; het budget zal besteed zijn in   

 voorjaar 2010.

– Midterm evaluatie door ZonMw en externe commissie. Geëvalueerd   

 wordt: hoe is het programma opgezet, hoe is het uitgevoerd en hoe   

 verloopt het onderzoek. Ook kan een symposium worden georgani-

 seerd waarbij de eerste onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

– Nadenken over een nieuw programma: moet dat er komen en wat   

 moet er dan worden onderzocht? Roubos merkt op dat ZonMw op   

 dit moment hiervoor geen middelen beschikbaar heeft, maar wel 

 zal onderzoeken of deze voor nieuw onderzoek aan te boren zijn.

De voorzitter vraagt de Klankbordgroep om vragen; die zijn er niet.

17elektrogevoeligheid

H. Schooneveld, voorzitter Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit) 

houdt een presentatie over elektrogevoeligheid. Hij geeft vanuit zijn 

ervaring en vanuit Stichting EHS een toelichting op het voorkomen, 

de aard en de ernst van de gezondheidsklachten. Hij vertelt onder 

andere over hoe de samenleving tegen EHS aankijkt en hoe mensen 

met elektrogevoeligheid zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. 

 

Schooneveld attendeert de aanwezigen op een aantal publicaties die 

tijdens deze bijeenkomst verkrijgbaar zijn: 

– Boek ‘Help! De kerktoren geeft straling’, geschreven door 

 Ria Luttikhold die hierin haar persoonlijk relaas doet. Stichting EHS  

 heeft haar thuis opgezocht om te onderzoeken hoe erg de straling is.  

 Gevonden werd dat haar gezondheidsklachten niet alleen komen   

 van de GSM/UMTS-zenders, maar ook van elektrische apparatuur   

 uit haar eigen huis. Schooneveld benadrukt dat het om een complex  

 probleem gaat.

– Stichting EHS heeft meetploegen die met geavanceerde apparatuur  

 kijken wat er aan EMV in huizen aanwezig is. 

– Enquête van Stichting EHS (gepubliceerd in 2009) waarin de 

 stichting onderzoek doet naar de aard van de problemen die   

 mensen ondervinden door EMV en oplossingen hiervoor. 

– EHS bulletin. Dit is de informatieve periodiek van Stichting EHS 

 die vier keer per jaar verschijnt. 
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Schooneveld vertelt dat elektrogevoeligheid ook wel bekend staat als 

elektrohypersensitiviteit of elektrostress. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een neutralere term, 

namelijk IEI: idiopathic environmental intolerance. Dat betekent dat een 

onbekende klimaatfactor mensen ziek maakt. Ook andere termen zijn 

in zwang, zoals elektroallergie, microwave-sickness, computer-sickness, 

etc. 

Schooneveld geeft de definitie van elektrohypersensitiviteit (EHS) zoals 

Stichting EHS die hanteert: ‘Sommige personen hebben last van som-

mige elektromagnetische velden en reageren daarop met individuele 

stressgerelateerde gezondheidsklachten.’ Hij merkt op dat in deze 

definitie ruimte is voor variatie; zowel in de factoren die mensen ziek 

maken, als in de manier waarop ze ziek worden. Hij stelt dat de oplos-

sing van het probleem is het veld weg te halen. Dit kan door zelf weg 

te gaan, of door afschermingsmaatregelen van EMV-bronnen te treffen. 

Hierdoor verdwijnt niet de elektrogevoeligheid, maar wel de klachten. 

Stichting EHS doet mensen suggesties die het leven met elektroge-

voeligheid mogelijk maakt. Dit betekent dat men rekening houdt met 

een aantal factoren waarvan men in het verleden ziek werd. 

Schooneveld stelt dat elektrogevoeligheid een handicap is, waar je 

mee kunt leren leven mits je de goede informatie hebt. Stichting EHS 

probeert die informatie te geven. Schooneveld merkt op dat zonder 

maatregelen de klachten volledig uit de hand kunnen lopen. Mensen 

verliezen bijvoorbeeld hun baan omdat ze niet naar moderne kantoren 

kunnen gaan waar Wifi installaties en hoogfrequente TL etc. aanwezig 

zijn. Het is daarom zaak om op tijd te reageren en hier iets aan te doen. 

Schooneveld merkt op dat elektrogevoeligheid officieel niet bestaat, 

behalve in Noorwegen. Daar heeft de regering, mede door de eerste 

minister Brundtland, die zelf elektrogevoelig is en directeur van de 

WHO is geweest, de lijst van alle officieel erkende ziektes uitgebreid 

met onder andere elektroallergie en multiple chemical sensitivity. 

Schooneveld merkt op dat het een land vrij staat om deze beleidslijn 

te volgen en hij pleit ervoor dat Nederland dit ook doet. 

Schooneveld vertelt over de resultaten uit de enquête die Stichting 

EHS sinds lange tijd aan nieuwe leden voorlegt. Hierin wordt onder 

andere gevraagd wat iemand, naar zijn of haar eigen mening, ziek 

heeft gemaakt, wat de klachten zijn, of hij of zij hier al iets aan heeft 

gedaan en wat voor hulp hij of zij heeft gezocht in de medische of 

alternatieve hoek. De bevindingen uit deze enquête staan beschreven 

in een Engelstalige uitgave (januari 2009).

Schooneveld waarschuwt ervoor dat er een heleboel mensen zijn die 

zich elektrogevoelig noemen terwijl ze dat niet zijn. Hij presenteert de 

criteria van de Stichting EHS voor elektrogevoeligheid: 

– Herkenning van ‘SOLK’ gezondheidsproblemen1.  

– Aanwezigheid van risicovelden thuis of op werk (EMV-apparaten).

– Afwezigheid van ‘flankerende’ gezondheidsklachten (i.e. last van   

 geuren of harde geluiden).

– Mensen tonen de wil om maatschappelijk te blijven functioneren.  

 Sommige mensen geven toe aan hun ziekte, maar de meesten willen  

 wel blijven werken. 

– Mensen proberen EMV zoveel mogelijk te vermijden door niet de   

 auto of de trein te nemen.

 1SOLK= Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
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Schooneveld geeft als voorbeeld het eerdergenoemde boekje van Ria 

Luttikhold ‘Help! De kerktoren geeft straling.’ Zij woonde tegenover een 

kerktoren waarin GSM/UMTS zijn gebouwd, in Zieuwent, een stadje in 

de Achterhoek. Zij denkt hiervan ziek te zijn geworden. Inmiddels is zij 

verhuisd en woont ze in een huis ver van zenders en is ze klachtenvrij. 

Schooneveld benadrukt dat dit verhaal een goede indruk geeft hoe het 

iemand kan vergaan die met dit probleem te maken krijgt. 

De voorzitter meldt de aanwezigen dat iedereen die geïnteresseerd is in 

dit boekje een exemplaar kan krijgen via het secretariaat van het 

Kennisplatform. 

Schooneveld vertelt dat in huis allerlei apparatuur aanwezig is, die 

mensen ziek kan maken. Waar men last van heeft, is per persoon 

verschillend. Voor de een is dat de computer, voor de ander de zonne-

cellen op het dak. Schooneveld merkt op dat mensen veel last kunnen 

krijgen van zonnecellen die niet zijn uitgevoerd met condensatoren. 

Condensatoren zorgen er voor dat de rimpelingen in de 50Hz wissel-

spanning worden geneutraliseerd en zo kunnen klachten worden voor-

komen, aldus Schooneveld. Hij pleit voor het geven van bekendheid aan 

dit fenomeen, want dit  probleem is gemakkelijk te verhelpen. 

Schooneveld presenteert gegevens van CBS (Centraal Bureau voor de 

Statistiek) over SOLK bij werknemers en kinderen (zie hieronder). 

Uit deze gegevens blijkt onder meer dat 40% van de volwassenen aan-

geeft erg moe op het werk te komen. De oorzaak hiervan is nooit goed 

onderzocht. 25% van de kinderen geeft aan altijd zo moe op school te 

komen. Veel van deze kinderen lijden aan chronische vermoeidheid, 

hoofdpijn, spier- en gewrichtsklachten. Schooneveld merkt op dat 

men dit in Nederland kennelijk normaal vindt, zonder dat iemand 

zich afvraagt hoe dit komt. Hij denkt dat mensen last hebben van 

EMV-bronnen thuis of onderweg, zonder dat ze het weten.

solk bij werknemers en kinderen (gegevens CBS)
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Schooneveld presenteert gegevens uit de enquête van Stichting EHS. In 

de enquête is gevraagd naar de gezondheidsklachten van 250 mensen 

(zelfrapportage). De uitkomsten zijn hieronder grafisch samengevat.

gezondheidsklachten
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storende apparaten en installaties
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Schooneveld somt voor vier categorieën een aantal gezond-

heidsklachten op:

– Neurologische klachten: 70% van de mensen geeft aan dat ze lijden   

 aan chronische vermoeidheid, slapeloosheid, het gevoel ‘zaagsel    

 in het hoofd’ te hebben en hoofdpijn. 

– Somatische klachten: 67% van de mensen geeft aan dat ze last    

 hebben van tinnitus (oorsuizen), ontstoken gezichtshuid, ver-

 minderd gezichtsvermogen, gevoel dat er druk op hun hoofd staat,   

 opgezette slijmvliezen, etc. Schooneveld merkt op dat deze klachten   

 verdwijnen zodra men in een omgeving zonder EMV komt.

– Flankerende ziektes: burn-out, multichemical sensitivity, 

 fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, RSI-achtige    

 klachten.

– Andere milieufactoren: gevoeligheid voor harde geluiden, geuren,   

 zonlicht, fijnstof, drukinkt, e.d.

Schooneveld merkt op dat het om niet-geringe klachten gaat. Volgens 

hem zijn deze klachten deels te voorkomen door schadelijke EMV uit 

de omgeving van deze mensen te bannen. Hij stelt dat we niet weten 

waarom EMV voor deze mensen wel schadelijk zijn en voor anderen 

niet, Stichting EHS probeert de verschillende gezondheidsklachten 

systematisch te ordenen. Schooneveld pleit ervoor dat onder meer 

huisartsen zich gaan realiseren dat elke patiënt een eigen manier heeft 

om zijn klachten omtrent EMV en andere milieufactoren te uiten. 

Stichting EHS onderzoekt van welke EMV mensen last hebben. 

De stichting beschikt over apparatuur om te meten wat voor EMV 

verschillende apparaten uitzenden. Schooneveld noemt als voorbeeld 

de mobiele telefoon, die niet alleen hoogfrequente, maar ook laag-

frequente straling uitzendt. Hij merkt op dat men nooit die laag-

frequente EMV noemt, terwijl die juist de gezondheidsklachten 

zouden kunnen verklaren. Stichting EHS heeft ook de pulspatronen 

geana-lyseerd van verschillende apparaten. Schooneveld denkt dat 

vooral magnetische wisselvelden een rol spelen. Hij vraagt zich af of 

depulsvormige piekjes die de magnetische wisselvelden op een 

oscilloscoop vertonen en die erg lijken op hersen-actiepotentialen, 

direct invloed kunnen hebben op de elektrische transmissie in ons 

zenuwstelsel. Hij legt deze vraag aan Roubos voor. 

Schooneveld presenteert een vergroting van een sinussignaal uit het 

elektriciteitsnet. 

‘vuile  stroom’
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Hij stelt dat vooral laag voltage pieken ‘vuile’ spanningspieken zijn en 

dat deze door het hele huis reizen en de mensen beïnvloeden die daar 

gevoelig voor zijn. Dit is op te lossen door middel van filters die de 

pieken onderdrukken, aldus Schooneveld. 

Schooneveld bespreekt wat er te doen is tegen elektrogevoeligheid:

– Risico’s vermijden: weinig apparaten gebruiken, weinig reizen.

– In de technologische sfeer: afscherming tegen hoog- en laag-

 frequentevelden. 

– Psychologische begeleiding als daar aanleiding toe is; er zijn bijvoor-  

 beeld klinieken voor SOLK klachten (‘vage gezondheidsklachten’) 

Schooneveld noemt een aantal informatieve boeken: Biological psychology 

van J.W. Kalat, Uw brein als medicijn (dr. David Servan-Schreiber), 

De dokter kan niets vinden (Jan Houtveen). Hij gaat tevens in op de 

mogelijke oorzaken van elektrostress. Hij noemt daarbij de rol van 

stress-hormonen en het stressmechanisme. 

Schooneveld gaat in op de NRC column van Piet Borst (d.d. 9 januari 

2010), waarin Borst stelt dat hersentumoren niet kunnen ontstaan 

door hoogfrequente straling van een mobiele telefoon. Maar, zo stelt 

Schooneveld, mobiele telefoons zenden ook andere straling uit, zoals de 

eerder genoemde laagfrequente straling. Hij pleit ervoor om daar goed 

over na te denken en dit goed te onderzoeken.

Ten slotte noemt Schooneveld een wetenschappelijke publicatie (nog in 

druk) van Carruba et al. (Neuroscience Letters 2010). Hierin staat 

beschreven dat 217 Hz pulsering van hoogfrequente EMV signalen 

actiepotentialen veroorzaakt in de hersenen . Volgens Schooneveld 

betekent dit dat niet-thermische EMV de hersenen bereiken, al is voor-

lopig nog niet bekend waar het perceptiemechanisme zetelt, wat dit 

doet met de hersenen en of het schadelijk is. 

Reactie	en	discussie:

De voorzitter vraagt of Schooneveld nog specifieke vragen heeft. 

Schooneveld wil graag opheldering over het Kennisbericht 

Elektrosensitiviteit, en vraagt waarom het Kennisplatform de gegevens 

van de maatschappelijke groeperingen (die EHS heeft geleverd) alleen 

als bijlage heeft toegevoegd, maar er naar zijn oordeel verder niets mee 

heeft gedaan. De voorzitter merkt op dat het - volgens de taakstelling 

van de minister - niet aan de Klankbordgroep is om mee te beslissen 

over een kennisbericht. Het Kennisplatform maakt de kennis-

berichten. De taak van de Klankbordgroep is o.a. om aandachtspunten 

en onderwerpen op de agenda te zetten, die aanleiding kunnen zijn 

voor het maken van een nieuw kennisbericht. Na het uitbrengen van de 

berichten worden deze besproken met de Klankbordgroep. Inhoudelijke 

reactie zijn dan welkom en daarop zal het Kennisplatform reageren. 

Roubos (voorzitter programmacommissie ZonMw) spreekt zijn waar-

dering uit voor de wetenschappelijke manier waarop Schooneveld 

zijn hypothesen stelt. Roubos merkt op dat een aantal technieken nog 

ontbreekt om deze hypothesen te toetsen, zoals het door Schooneveld

genoemde meten van actiepotentialen in de hersenen. Roubos

 stelt dat we daarom voorlopig zijn aangewezen op redeneren en 

circumstantial evidence. Hij merkt op dat hij het inprinten van actie-

potentiaalachtige verschijnselen in de hersenen, een hypothese die 

Schooneveld in zijn presentatie noemde, niet waarschijnlijk vindt. 

Hij verwacht namelijk dat dan ook motorneuronen, die o.a. spieren 

aansturen, reageren op EMV en dan zou je allerlei epileptische ver-

schijnselen zien. Je zou experimenten moeten uitvoeren om de hypo-

these te onderzoeken, want het bewijs ligt in het experiment aldus 

Roubos. Dit geldt ook voor de hypothese dat het stress-systeem geacti-

veerd wordt door EMV. Hij is het op dit punt eens met Schooneveld, 

maar wil daar een vraag aan toevoegen; namelijk waarom het stress-

systeem van sommige mensen niet in staat is om zich aan te passen. 

Immers, zo stelt hij, het stress-systeem is bedoeld om ons te helpen ons 

aan te passen (aan veranderde invloeden uit onze omgeving). 

Lebret (voorzitter wetenschapsforum) merkt op dat Schoonveld een 

goed beeld schetst van de EMV-klachten waarmee mensen kampen. 

Hij herkent veel van de punten. Naar aanleiding van de stelling  dat 

‘het sommige mensen betreft die op sommige bronnen met sommige 

symptomen reageren’ merkt hij op dat hierdoor de EMV gezond-

heidsklachten lastig zijn te onderzoeken, zowel experimenteel als 

observationeel in de bevolking. Het Kennisplatform heeft geprobeerd 
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dit duidelijk te maken in het kennisbericht Elektrogevoeligheid. Lebret 

stelt dat het Kennisplatform probeert om, op grond van de beschikbare 

wetenschappelijke literatuur, bewijs te vinden of er een bepaalde 

milieufactor is die de gezondheidsklachten zou kunnen verklaren. 

Het platform concludeert dat het niet uit te sluiten is dat een 

mechanisme zoals Schoonveld presenteerde (van prikkelverwerking, 

stresshormonen en elektrostress) een rol speelt. Lebret stelt echter dat 

ook andere verklaringen dan de directe invloed van EMV mogelijk zijn. 

Hij concludeert dat hij het op veel punten eens is met Schooneveld, 

met name over het feit dat de lichamelijke gezondheidsklachten van 

mensen reëel zijn en dat die klachten de kwaliteit van leven negatief 

beïnvloeden. Het wetenschapsforum van het Kennisplatform komt 

echter tot de conclusie dat de hypothese dat EMV zelf tot die klachten 

leidt, nog niet onderbouwd is in de wetenschappelijke literatuur.

Dr. ing. J. Houtveen (psycholoog en stressfysioloog bij Klinische & 

Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht) doet onderzoek naar 

medisch onverklaarde klachten en symptomen. Hij stelt dat inmid-

dels bekend is dat voor zover er lichamelijke ontregelingen bestaan bij 

mensen met medisch onverklaarde klachten, deze waarschijnlijk in het 

brein zitten. Hij merkt op dat hij in zijn onderzoek als stressfysioloog 

geen verschillen heeft gezien in het stress-systeem (tussen mensen met 

en zonder onverklaarde klachten). Wel heeft zijn onderzoek uitgewezen 

dat psychologische mechanismen een duidelijke rol spelen bij zowel het 

uitlokken als het in stand houden van medisch onverklaarde klachten. 

(Bijvoorbeeld somatische attributie, dat betekent dat de mate van 

toeschrijven van je klachten aan een lichamelijke factor (zoals bijvoor-

beeld een gevoeligheid voor EM-straling), die klachten ook in stand kan 

houden.) Dat wil overigens niet zeggen dat er daarmee is aangetoond 

dat er geen fysiologische mechanisme is en dat EMV dus geen rol zou 

kunnen spelen, benadrukt Houtveen. 

Swinkels (NPS) heeft de reactie van het NPS op het kennisbericht 

Elektrogevoeligheid meegenomen als hardcopy. Het secretariaat van 

het Kennisplatform deelt het document uit aan de aanwezigen. Het 

NPS is het grotendeels niet eens met de inhoud van het kennisbericht. 

Swinkels vraagt het Kennisplatform om te reageren op het document 

van NPS. Hij benadrukt dat er meer communicatie over en weer nodig 

is. Is onze positie in dit gremium nog wel zinvol. Ook roept hij alle 

leden van de Klankbordgroep op hun mening te geven tijdens deze 

vergaderingen daar het merendeel aanwezig is maar geen mening lijkt 

te hebben. De voorzitter geeft aan dat het Kennisplatform een reactie 

zal geven op het document.

Remkes (NOVEC) gaat in op de opmerking in Schoonevelds presentatie 

dat sommige mensen geen klachten hebben door EMV, maar denken 

dat ze het hebben. Hij vraagt zich af of hiermee verklaard kan worden 

dat de wetenschap geen bewijs kan vinden voor EMV gevoeligheid, 

als bijvoorbeeld de helft van de onderzochte groep uit deze mensen 

bestaat.

De voorzitter stelt voor dat Schooneveld samen met het Kennisplatform 

kijkt of er een onderzoeksvraag te formuleren is die aansluit op de 

wensen die hier leven. Ook stelt hij voor dat het Kennisplatform een 

reactie geeft op het eerder uitgedeelde document van NPS en de andere 

reactie die na het uitbrengen is uitgebracht, die van STOP-UMTS. 

Schooneveld reageert op de discussiepunten: 

– Hij gaat graag akkoord met het voorstel van de voorzitter om samen  

 met het Kennisplatform onderzoeksvragen te bedenken en na te   

 gaan wat er kan worden gedaan met de expertise die er is in   

 Nederland. Hij pleit ervoor om in dit overleg zowel fysici als bio-

 logen en artsen te betrekken. 

– Naar aanleiding van de vraag van Remkes beaamt Schooneveld dat  

 de variabiliteit  in mensen die klachten hebben die wel en niet   

 samenhangen met EMV een groot probleem is. Hij refereert aan het  

 onderzoek van Rubin (zoals gerapporteerd in het laatste kennis-

 bericht), waarin mensen worden blootgesteld aan   mobielachtig of  

 zenderachtig signaal. De proefpersonen wordt na  20 of 45 minuten  

 gevraagd of ze iets horen of niet. Schooneveld heeft grote kritiek   

 op  dit experiment, omdat niet is gecheckt of de proefpersonen   

 echt elektrogevoelig zijn. Men heeft alleen gevraagd of mensen zelf  

 denken dat te zijn. Bovendien zijn in de screening mensen uit-  

 gesloten die bijvoorbeeld regelmatig tranquillizers (kalmerende   

 middelen) gebruiken of die bij een psycholoog lopen.
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  Op deze manier elimineer je juist degenen die mogelijk echt 

 elektrogevoelig zijn. Hij waarschuwt ertegen in experimenten   

 mensen te testen die denken elektrogevoelig te zijn, maar dat 

 niet echt zijn. Remkes merkt op dat dergelijk onderzoek dan geen  

 waarde meer heeft. Er wordt niets gevonden omdat de methodes 

 niet goed zijn: er is namelijk niet naar de juiste onderzoeksgroep 

 gekeken.

Wegens de beperkte tijd stelt de voorzitter voor dit discussiepunt te 

beëindigen. Hij vraagt R. Woittiez van het Kennisplatform om een work-

shop te begeleiden waarin samen met Stichting EHS wordt gekeken of 

hier een zinnige onderzoeksvraag over kan worden geformuleerd. 

Ook andere leden van de Klankbordgroep kunnen zich hiervoor aan-

melden. Het bestuur van het Kennisplatform en ZonMw zullen bekijken 

of de onderzoeksvraag kan worden uitgevoerd. 

33lichamelijk onverklaarde 

klachten in de medische 
praktijk
Prof. dr. M. Vermeulen (neuroloog aan het AMC) gaat vanuit een 

medische invalshoek in op de hulpverlening aan mensen met klachten 

die medisch niet of onvoldoende verklaard kunnen worden. In zijn 

introductie merkt Vermeulen op dat hij als neuroloog vanuit de neuro-

logie praat, grotendeels overeenkomend met andere medische specialis-

men, maar verschillend van de denkwijze van de psychiatrie. 

Vermeulen vertelt wanneer er sprake is van onverklaarde klachten (ook 

wel bekend als SOLK2 ). Onverklaarde klachten worden gedefinieerd als 

klachten zonder pathologie als oorzaak. Dat wil zeggen geen lichame-

lijke ziekte en geen psychopathologie (zoals depressie of angststoornis). 

Onverklaarde klachten zijn: ME/CVS, prikkelbare darmsyndroom en 

fibromyalgie. Deze klachten worden ook wel eens samengevat als 

somatisatie of functionele stoornissen. Hoe dit wordt genoemd, hangt 

af van welke arts de patiënt bezoekt. Een neuroloog stelt andere vragen 

dan een gastro-enteroloog en daardoor ligt het accent van de sympto-

men afhankelijk van de arts anders. Maar bij al deze patiënten gaat het 

om dezelfde symptomen.

 2 SOLK= Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
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De onverklaarde klachten (SOLK) moeten worden onderscheiden van:

– Hypochondrie: een overmatige angst om een ziekte te hebben

  bijvoorbeeld kanker.

– Dissociatieve stoornis: iemand heeft de verschijnselen van onder   

 invloed van alcohol of drugs zijn, zonder dat er werkelijk blootstel-

 ling aan die stoffen is geweest.

– Conversie: de onbegrepen klachten lijken op een neurologisch 

 syndroom bijvoorbeeld een verlamming van arm en been.

– Nagebootste stoornis (factitious disturbances): mensen maken de   

 symptomen bewust zelf, om medische aandacht te trekken 

 (niet geld).

– Munchausen syndroom: ernstige vorm van een nagebootste stoornis.  

 Patiënten gaan van ziekenhuis tot ziekenhuis onder opgaaf van   

 valse naam etc.

– Malingering, nagebootste stoornis gericht op uitkering (geld).

Medisch onverklaard is een vaak verkeerd begrepen term. De meeste 

mensen denken dat ‘medisch onverklaard’ betekent dat het dus 

psychisch is. Men reageert dan kritisch en haalt het voorbeeld aan van 

de maagzweer die vroeger ook als ‘psychisch’ werd afgedaan. 

Vermeulen stelt dat deze vergelijking niet op gaat, want deze maag-

zweerpatiënten hadden een aantoonbare afwijking, in tegenstelling tot 

wat wordt bedoeld met medisch onverklaarde klachten. Ook de ver-

gelijking met de ziekte van Lyme, waarbij men als argument gebruikt 

dat het toch ook een pas ontdekte infectieziekte is, klopt volgens 

Vermeulen niet. Hij stelt dat, hoewel men voorheen niet wist welke ver-

wekker de oorzaak was, er nooit twijfel is geweest dat patiënten met de 

ziekte van Lyme een infectieziekte hadden. Hij stelt dat het bij mensen 

met medisch onverklaarde klachten uiterst onwaarschijnlijk is dat ze 

een nog niet ontdekt virus of bacterie hebben, omdat er geen enkele 

aanwijzing is die duidt op een infectieziekte (er zijn geen ontstekings-

verschijnselen). 

Vermeulen laat een afbeelding van een functionele MRI-scan zien. 

Hij merkt op dat een functionele MRI-scan de verhoogde activiteit van 

bepaalde delen in de hersenen toont, door het in beeld brengen van 

verhoogde zuurstofopname. De scan laat dus bijvoorbeeld niet zien of 

een patiënt hallucinaties heeft, net zo min als dat de scan ME of andere 

medisch onverklaarde klachten laat zien. 

Vermeulen gaat in op de psychogene en psychosomatische kant van 

medisch onverklaarde klachten. Het gaat daarbij om de lastige vraag 

wat lichamelijk of psychisch is. De meeste mensen zien angst als 

psychisch en pijn als lichamelijk. Maar angst kan tot lichamelijke 

effecten leiden, zoals buiten bewustzijn raken. Van pijn is aangetoond 

dat de pijnbeleving beïnvloedbaar is met een placebo of door patiënten 

zelf controle te geven over de pijnvermindering (bijv. het zelf kunnen 

bijspuiten van morfine door kankerpatiënten).

Dus, concludeert Vermeulen, het onderscheid tussen lichaam en geest, 

lichaam en psyche, lichaam en hersenen is een ingewikkeld gebied. 

Hij verwijst naar  twee boeken over dit onderwerp: ‘Philosophical 

Foundations of Neuroscience’ door MR Bennet en PMS Hacker (Blackwell 

publishing) en het beter leesbare ‘Brain, mind and language’ door 

M Bennet, D Dennett, P Hacker (J Searle). In deze boeken wordt uit-

gelegd dat we in ons taalgebruik fouten maken. Het is niet zo dat ‘mijn 

hersenen denken’, wel: ‘ik denk’. Ook is het niet: ‘de frontaalkwabben 

nemen beslissingen’,  maar wel: ‘mensen nemen beslissingen’. 

Vermeulen waarschuwt voor dit soort formuleringen. Hij noemt ook 

een voorbeeld uit het boek ‘De dokter kan niets vinden’ door 

Jan Houtveen:‘We weten dat de psyche, via processen in het brein, 

invloed kan uitoefenen op het immuunsysteem’ Vermeulen merkt op 

dat dergelijke uitspraken tot verwarring leiden. 

Vermeulen gaat in op de vraag hoe medisch onverklaarde klachten 

ontstaan. Hij laat een schema zien uit een publicatie van A. Kolk et al.: 

A symptom perception approach to common physical symptoms (Social Science 

& Medicine 57, 2003). Dit ‘simplified symptom perception model’ laat zien 

dat er van alles gebeurt in ons lichaam. We kunnen bijvoorbeeld een 

ziekte hebben waardoor we allerlei somatische informatie krijgen, 

maar somatische informatie kan ook fysiologisch zijn wat wil zeggen 

dat normale processen in het lichaam worden gevoeld, denk aan de 

hartslag of het rommelen in de darmen. Ook kunnen we emoties heb-

ben waardoor bijvoorbeeld ons hart sneller gaat kloppen. Of  je al deze 

sensaties in het lichaam ook voelt, hangt af van een aantal factoren, 
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zoals neuroticisme (‘negative affectivity’), de neiging tot het ervaren van 

voornamelijk negatieve emoties. Ook aandacht speelt een rol. Of je de 

informatie oppikt als een psychisch of als een lichamelijke sensatie, dat 

wisselt. Sommige mensen zijn geneigd om alles somatisch te verklaren 

en anderen om alles psychisch te verklaren. Dit model voor hoe je 

symptomen ervaart, geldt zowel voor mensen met ziektes als voor 

gezonde mensen. Vermeulen benadrukt dat medisch onverklaarde 

klachten ook voorkomen bij patiënten waarvan zeker bekend is wat ze 

hebben, bijvoorbeeld bij MS-patiënten. Bij deze patiënten worden de 

onbegrepen klachten door arts en patiënt aan de ziekte toegeschreven, 

maar verklaard zijn ze niet. 

Vermeulen vertelt dat bij mensen die onverklaarde klachten hebben 

een genetische predispositie lijkt te bestaan (er is een clustering in 

families). Ook lijken stressvolle gebeurtenissen die voorafgaan aan de 

klachten een rol te spelen. Deze gebeurtenissen kunnen zowel 

psychisch als fysiek zijn (bijvoorbeeld een echtscheiding of een 

ernstige lichamelijke aandoening) .

Vermeulen vertelt hoe de neuroloog mensen met onverklaarde 

klachten behandelt. In de neurologie baseert men zich op het werk van 

de neuroloog Stone en de psychiaters Carson en Sharpe (uit Edinburgh): 

‘Functional symptoms and signs in neurology: assessment and diagnosis’ en 

‘Functional symptoms in neurology: management’ (publicaties in J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 2005). Deze aanpak is zeer praktisch en heeft 

goede resultaten. Vermeulen vertelt dat uitleg van de klachten aan de 

patiënt heel belangrijk is. In het verleden waren neurologen geneigd 

om te zeggen dat in het onderzoek niets is gevonden. Dat is een ver-

ontrustende mededeling voor de patiënt. De patiënt kan dan niets 

anders doen dan op zoek gaan naar een volgende arts. 

De uitleg van functionele klachten gaat als volgt:

– Wat is de diagnose wel! 

– Vertel dat de klachten echt zijn. Patiënten hebben die symptomen,  

 daarvan zijn de neurologen overtuigd, aldus Vermeulen. 

– Leg uit wat de diagnose niet is en waarom (bijv. u heeft geen MS,   

 omdat). Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om aan de patiënt te   

 vragen wat zou helpen om hem/haar hiervan te overtuigen. Zo kan  

 het zijn dat de patiënt om een MRI vraagt. Wanneer de patiënt dat  

 wil, dan kan je bijvoorbeeld alvast anticiperen door te vragen wat we  

 gaan doen als niets wordt gevonden.

– Benadruk in het gesprek dat het een veel voorkomend en bekend   

 probleem is (in de neurologische polikliniek van het AMC hebben   

 duizend van de zesduizend patiënten nieuwe patiënten per jaar   

 onverklaarde klachten).

– Als op de juiste manier met de patiënt om wordt gegaan, blijken de  

 klachten reversibel te zijn (i.e. vanzelf weg te gaan). Dit blijkt uit een  

 follow-up studie. Er is slechts een kleine groep waarbij klachten   

 blijven bestaan.

– Eigen bijdrage van de patiënt speelt een rol. Lichamelijke activiteit  

 helpt bijvoorbeeld de klachten te verminderen. 

– Gebruik metaforen tijdens uitleg. Alleen noemen dat iets ‘psychisch’  

 is, betekent vaak dat je het contact met de patiënt kwijt raakt. 

 Leg bijvoorbeeld uit hoe het zenuwstelsel werkt met metaforen, zo 

 als ‘de piano is niet kapot, maar ontstemd’.

Ten slotte merkt Vermeulen aan de hand van afbeeldingen van Freud 

versus Pavlov op dat de neurologie niet bij Freud past, maar meer bij 

het effect van Pavlov: conditionering betekent dat er ook een decondi-

tionering mogelijk moet zijn. Vermeulen refereert ook aan 

Austin Bradford Hill en sir Richard Doll die de methodologie van de 

klinische trial hebben ontworpen. Een hypothese moet goed worden 

getest, op een gerandomiseerde nette manier, want fysiologische 

bewijzen alleen zijn niet voldoende, aldus Vermeulen. Hij merkt op dat 

het eerdergenoemde verschijnsel (tijdens de presentatie van 

Schooneveld, Stichting EHS) dat bepaalde filters de negatieve gezond-

heidseffecten van EMV zouden kunnen wegnemen bij uitstek een goede 

hypothese is om in een klinisch onderzoek te testen. 

Reactie	Klankbordgroep

Wever (STOP UMTS) vraagt of Vermeulen uitsluit dat er in zijn prak-

tijk patiënten zijn die last hebben van EMV en dat het EMV zijn die de 

symptomen veroorzaken. Vermeulen antwoordt dat hij niets uitsluit. 

Hij merkt echter op dat hij niet vaak meemaakt dat patiënten EMV 
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als verklaring geven voor hun klachten. Als dat gebeurt, dan geeft hij 

aan dat hij niet weet of dat kan. Hij vertelt de patiënt dat er dan twee 

mogelijkheden zijn: EMV bronnen vermijden of met de klachten leren 

leven.

Schooneveld (EHS) refereert aan een conceptrapport van het 

Trimbosinstituut over multidisciplinaire richtlijnen voor SOLK en 

somatoforme stoornissen. Daarin wordt gezegd dat mensen door de 

artsen gerust moeten worden gesteld. Schooneveld stelt dat hieraan 

moet worden toegevoegd dat de arts belangstelling moet hebben 

voor de voorgeschiedenis die geleid heeft tot die klachten. Hij vraagt 

of Vermeulen de makers van dit rapport hierop wil attenderen. 

Dat betekent dat niet alleen naar EMV wordt gekeken, maar ook 

naar andere omgevingsfactoren zoals geuren en harde geluiden. 

Vermeulen stelt dat Schooneveld er weliswaar van overtuigd is dat 

EMV deze klachten veroorzaken, maar dat niet veel mensen deze 

overtuiging delen. 

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Tot nu toe zijn de 

bevindingen in  wetenschappelijk onderzoek onvoldoende om te 

concluderen dat EMV tot deze klachten leiden. Vermeulen sluit 

niet uit dat het wel zo is, maar hij vindt dat dat aangetoond moet 

worden in een gerandomiseerd onderzoek. 

 

Houtveen (Klinische & Gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht) 

is het eens met Vermeulen dat we voorzichtig moeten omgaan met de 

waarde van fMRI. Hij merkt echter op dat het wel degelijk met fMRI 

aantoonbaar is dat er mensen zijn die een verhoogde gevoeligheid 

hebben voor lichamelijke (pijn)prikkels. Volgens hem zijn interoceptie/

nociceptie (het waarnemen van een interne lichamelijke prikkel/pijn) 

een functie van het brein die verstoord kan zijn door psychologische 

mechanismen zoals een rigide somatische attributie, en dit kan tot 

verhoogde gevoeligheid voor bepaalde (al dan niet vermeende) 

prikkels leiden. Met fMRI is reeds aangetoond dat er activiteit optreedt 

in een bepaalde plek in de hersenen bij mensen met verhoogde 

gevoeligheid voor EMV wanneer zij denken dat ze worden blootgesteld 

aan EM-straling (sham radiation). Vervolgonderzoek zou kunnen uit-

wijzen wat de precieze onderliggende (psychologische) mechanismen 

zijn. Vermeulen stelt dat het niet veel helpt om met fMRI een plek vast 

te stellen. Hij vindt dat er beter onderzoek kan worden gedaan (met een 

gerandomiseerde klinische trial) naar wat er gebeurt als EMV worden 

uitgeschakeld. 

 

Mw C. Gribling (externe adviseur van/aan NPS) merkt op dat de 

medische sector, zoals elke beroepsgroep, een eigen expertise en 

primair blikveld heeft en dus ook een blinde vlek. Volgens haar zou het 

goed kunnen dat onderliggende factoren in weefsels en cellen, zoals 

moleculaire functies, worden beïnvloed door EMV. Dat de klachten dan 

medisch onbegrepen zijn, kan komen doordat de medische sector nog 

weinig zicht heeft op deze diepere niveaus. Vermeulen merkt op dat 

dat mogelijk is, maar wijst erop dat deze mensen wel behandeld dienen 

te worden en dat het meten van die diepere niveaus nog niet aantoont 

hoe die klachten ontstaan. 

Woittiez (RIVM) vraagt of er in de beroepsgroep een standaard 

behandelprotocol is voor mensen met onbegrepen klachten. 

Vermeulen antwoordt dat voor mensen die hun klachten toeschrijven 

aan EMV geen protocol is ontwikkeld.

Swinkels (NPS) verwijst naar de duizend patiënten die Vermeulen 

noemde die met onverklaarde klachten bij de neuroloog komen. 

Swinkels voegt daar aan toe dat bij huisartsen meer dan 35% van de 

patiënten onverklaarde klachten heeft. Hij stelt dat deze mensen ver-

volgens niet verder komen dan de huisarts en met hun klachten blijven 

zitten. Vermeulen merkt op dat uit onderzoek blijkt dat bij de overgrote 

meerderheid van deze mensen (die bij de huisarts komen) de klachten 

reversibel zijn; slechts een heel klein percentage houdt klachten. 

Er volgt enige discussie waarbij Swinkels aangeeft informatiebronnen 

te hebben die andere informatie verstrekken (Medisch Contact, 11 juni 

2009, 64:24) dan die van Vermeulen. Vermeulen verwijst naar een aan-

tal proefschriften uit Amsterdam en Maastricht over onderzoek naar 

onbegrepen klachten in de huisartsenpraktijk.
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J. van der Sluijs (Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht) geeft een 

presentatie over omgaan met wetenschappelijke onzekerheden. 

Het gaat daarbij om risicovraagstukken die controversieel zijn in 

gevallen waar de bewijzen voor het bestaan van risico’s beperkt zijn. 

Hij doet al meer ca. twintig jaar onderzoek naar controversen rond 

risico’s. 

Zijn groep heeft recent gekeken naar de risico’s van EMV van hoog-

spanningslijnen en het mogelijke verband met het optreden van kinder-

leukemie in de directe nabijheid van die lijnen. Aan de hand van deze 

casus gaat hij in op de onzekerheden, hoe daarmee is omgegaan en hoe 

dat beter kan.

Van der Sluijs vertelt dat complexe onzekere risico’s in de hedendaagse 

samenleving onder meer voorkomen door nieuwe technologieën in 

allerlei vormen. Complexe onzekere risico’s hebben typische ken-

merken, die het lastig maken dat wetenschap en samenleving overeen-

stemming bereiken over hoe je ermee om moet gaan. Vaak zijn er wel 

aanwijzingen dat er een risico is maar die leiden nog niet tot een-

duidige wetenschappelijke conclusies. Tegelijkertijd zijn de mogelijke 

risico’s vaak wel ernstig, onomkeerbaar en verreikend en is het daarom 

vaak niet verantwoord om beslissingen uit te stellen tot er wel weten-

schappelijke zekerheid is.
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Van der Sluijs bespreekt drie verschillende manieren om tegen weten-

schappelijke onzekerheden aan te kijken (dit zijn paradigma’s):

1	 ‘Onzekerheid	zien	als	manco	in	de	kennis’

De onzekerheid wordt dan ervaren als een tijdelijk probleem. De aan-

pak is de onzekerheid terugdringen en zolang dat nog niet gelukt is de 

onzekerheid uit te drukken in een getal (bijvoorbeeld een  spreiding 

rond een gemiddelde). Deze aanpak heeft de beperking dat lang niet 

alle onzekerheid op een betrouwbare manier in een getal is uit te druk-

ken. Bovendien blijken onzekerheden in de praktijk vaak niet minder te 

worden als er meer onderzoek gedaan wordt: het probleem blijkt steeds 

complexer te zijn.

2	 ‘Onzekerheid	als	gebrek	aan	eenduidigheid’

Dat wil zeggen: de ene wetenschapper zegt dit, de ander dat. Het is 

onduidelijk wie gelijk heeft. De aanpak is vergelijkende onafhankelijke 

evaluatie van onderzoeksresultaten;dit is wat Kennisplatform doet. 

De tools daarbij zijn het creëren van wetenschappelijke consensus via 

multidisciplinaire expert panels. Deze aanpak heeft als belangrijkste 

beperking dat zwakke vroege signalen (over nieuwe risico’s van nieuwe 

technologieën) niet tijdig worden opgepikt. Zolang de signalen zwak 

zijn is er geen wetenschappelijke consensus over mogelijk.

3	 ‘Onzekerheid	als	fact	of	life’;	dat	is	bruikbare	informatie

We leggen ons neer bij het feit dat onzekerheid permanent is en niet 

tijdelijk. Daartoe erkennen we dat niet alle onzekerheid in getallen te 

vatten is. Hiervoor moeten we naar een cultuur die veel opener is over 

onzekerheid en waar wordt erkend dat we veel dingen nog niet kunnen 

weten met de stand van wetenschap die nu voorhanden is. 

Bij het vraagstuk van gezondheidsrisico’s van hoogspanningslijnen, 

stelt Van der Sluijs dat met de huidige stand van kennis er sprake is van 

een redelijk consistente associatie tussen het voorkomen van leukemie 

bij kinderen en het wonen in de nabijheid van bovengrondse elektri-

citeitslijnen. De grootste onzekerheid is dat onbekend is welk causaal 

mechanisme verantwoordelijk is voor deze associatie. 

Van der Sluijs brengt de onzekerheden die hier spelen in kaart:

Wanneer men aanneemt dat het magnetisch veld de boosdoener is, 

is een blootstelling-respons relatie af te leiden uit de onderzoeksge-

gevens waarbij veldsterktes van meer dan 0.4 μT het relatief risico 2 

bedraagt. Daaromheen ligt een onzekerheidsband van ca 1,2 tot 3,2 

(95% betrouwbaarheidsinterval). Naast deze technische onzekerheid 

is er ook nog methodologische onzekerheid (de onderliggende studies 

gebruiken een indirecte blootstellingsmaat, zoals afstand op basis van 

postcode, kleine sample omvang en selectiebias). Vervolgens is er de 

epistemologische onzekerheid dat de causaliteit onbekend is. Ook is 

er de maatschappelijke dimensie van onzekerheid, waar bij voorbaat 

wantrouwen is tegenover de boodschap dat er geen gevaar is voor de 

volksgezondheid.

Technisch 

– 95% betrouwbaarheids-interval 

Methodologisch

– Indirecte blootstellingsmaat

– Kleine sample omvang  > 0.4 µT,  n=106  

– Selectiebias

Epistemologisch

– Causaliteit onbekend

Maatschappelijk

– Wantrouwen in ‘geen gevaar  voor 

   de volksgezondheid’ boodschap

onzekerheid in relatief risico als functie van de veldsterkte
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Bij zoveel onzekerheid rijst de vraag of het überhaupt wel te rechtvaar-

digen is om het risico in een getal uit te drukken als de kennisbasis nog 

zo mager is. Dit lukt alleen onder een hele reeks van aannamen die stuk 

voor stuk nog niet gevalideerd kunnen worden. Die aannamen vormen 

dan de grootste bron van onzekerheid. Aan de Universiteit Utrecht is 

een nieuwe methode ontwikkeld voor het kritisch analyseren van aan-

namen. Met deze nieuwe methode is de EMV casus geanalyseerd. 

Van der Sluijs zet uiteen hoe de rekenketen is die het RIVM heeft 

becijferd en ‘0,2 tot 1 extra kinderleukemiegevallen per jaar’ bedraagt 

door hoogspanningslijnen in Nederland. Eerst zijn schattingen 

gemaakt van zones rond het hoogspanningsnet voor een aantal veld-

sterkte-intervallen. Vervolgens is het aantal woningen bepaald in elke 

zone. Dit aantal is omgerekend naar het aantal bewoners in elke zone 

en dat op haar beurt naar het aantal kinderen in elke zone. Vervolgens 

is het Relatief Risico (zoals bepaald in de studie van Ahlbom) voor elk 

veldsterkte-interval toegepast op het berekende aantal blootgestelde kin-

deren in elke zone. De optelling van het resultaat van alle zones geeft 

dan het totaal aantal verwachte extra gevallen kinderleukemie per jaar. 

Door toepassing van de methode werden ruim 40 aannamen geïdentifi-

ceerd. In een expertworkshop werd deze lijst verder aangevuld, aange-

scherpt en geprioriteerd naar verwachte invloed op het eindresultaat 

van de berekening. Als belangrijkste aannames kwamen naar voren:

– Causaal verband blootstelling EMV hoogspanningslijnen en kinder-  

 leukemie. 

– Hoogspanningslijnen belangrijkste differentiërende bron van bloot-

 stelling kinderen aan EMV.

– De hoogte van het (langdurig) gemiddelde aan blootstelling 

 veroorzaakt het effect. 

– Er is een drempelwaarde (thresholdwaarde). 

– De stroom in het jaar vooraf aan bepaling incidentie kinder--

 leukemie is representatief voor de gemiddelde stroom tijdens de    

 ontwikkeling van kinderleukemie.

– De combinatie sterkte magnetisch veld en verblijfsduur kind 

 bepalen biologisch relevante dosis.

– De zonebreedte individuele lijnen zijn correct geschat.

– Er zijn geen verstorende variabelen voor de gevonden associatie 

 (of  zeer beperkt effect).

– Piekwaarden zijn niet relevant.

Vervolgens zijn de aannames een voor een kritisch tegen het licht 

gehouden en gescoord op een aantal criteria die iets zeggen over hoe 

hard of zacht elke aanname is. Het ging om criteria zoals plausibiliteit, 

invloed van context gebonden beperkingen, keuzeruimte, overeen-

stemming binnen de wetenschap en overeenstemming binnen de 

samenleving over de geldigheid van elke aanname. Daaruit is gebleken 

dat de meeste aannames die naar verwachting veel invloed op het 

resultaat kunnen hebben, ook zwak onderbouwbaar blijken te zijn met 

de huidige kennisstand. 

De vraag is vervolgens hoe je in het beleid omgaat met zulke grote 

onzekerheden in de kennis over de aard en omvang van risico’s. 

Hiervoor is het voorzorgsprincipe ontwikkeld. Het voorzorgprincipe 

stelt dat als er wetenschappelijk plausibele aanwijzingen zijn voor het 

bestaan van mogelijk ernstige effecten, er geen zekerheid nodig is om 

maatregelen te rechtvaardigen die beogen de mogelijke risico’s in te 

perken of te voorkomen. In een studie uit 2001 “Late lessen uit vroege 

waarschuwingen” 3 van het Europese Milieuagentschap zijn veertien 

historische casussen bekeken waar er lange tijd zat tussen de eerste 

wetenschappelijke signalen dat er een risico was en het nemen van 

beleidsmaatregelen om deze risico’s aan banden te leggen. Bekeken 

gevallen zijn onder meer asbest, tributyl tin, DDT, DES en gekke koeien 

ziekte. Hieruit zijn de volgende twaalf lessen getrokken die kunnen 

helpen om bij nieuwe risico’s sneller en adequater te reageren op 

vroege waarschuwingssignalen.

– Negeer de onzekerheden en gaten in de kennis niet, maar betrek ze  

 op een expliciete wijze in de oordeelsvorming.

– Zorg voor lange termijn onderzoek (monitoring: meerjarige mee  

 treeksen) naar mogelijke milieu- en gezondheidseffecten en zoek   

 actief naar vroege signalen van onvoorziene gevolgen van nieuwe   

 technologieën.

– Breng blinde vlekken en gebreken in de kennis systematisch in kaart  

 en werk aan het oplossen van deze gebreken.

3  “twelve late lessons” uit  het rapport van het Europese Milieu Agentschap  “late lessons from 

    early warnings: the precautionary principle 1896–2000”. 

    (Volledig rapport www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22)
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– Breng interdisciplinaire obstakels die het leerproces vertragen of   

 belemmeren systematisch in kaart en werk aan het wegnemen van  

 deze obstakels.

– Zorg dat de risicostudies – waarop de regelgevende instanties zich  

  baseren bij hun beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe  

  technologieën – uitgaan van realistische aannames.

– Houd de aangevoerde rechtvaardigingen en de verwachte voordelen  

 van nieuwe technologieën kritisch tegen het licht;

– Ontwikkel alternatieven voor de betreffende technologie waarmee  

 je in dezelfde behoefte kunt voorzien. Bevorder diversificatie.

– Betrek leken en lokale kennis bij de beoordeling van risico’s van   

 technologieën.

– Betrek de aannames en waarden van de verschillende stakeholders  

 in het proces van beoordeling van risico’s van technologieën.

– Waarborg dat de regelgevende instanties volledig onafhankelijk zijn  

 van stakeholders die belangen hebben bij de betreffende techno-

 logie.

– Breng institutionele obstakels die het nemen van beslissingen ver-  

 tragen of belemmeren in kaart en neem deze weg.

– Vermijd ‘verlamming door onderzoek’.

 

Ten slotte bespreekt Van der Sluijs aan de hand van het werk van Weiss 

(2003) de verschillende opvattingen die binnen de samenleving heersen 

over de mate van beleidsmatig ingrijpen die gerechtvaardigd is. 

Het gaat om beleidsmatig ingrijpen bij een bepaalde sterkte van weten-

schappelijk bewijs voor het bestaan van het risico. Aan de extremen 

van het spectrum – d.w.z. als er heel weinig bewijs is of juist heel veel 

bewijs is – is men het vaak wel eens. Als zeker is dat iets zeer schadelijk 

is, vind vrijwel iedereen vergaand beleid gerechtvaardigd. Als er slechts 

een intuïtieve verdenking van een mogelijk risico is, rechtvaardigt dat 

niet meer dan verder onderzoek en rechtvaardigt dit nog geen 

risicobeperkende maatregelen. Meer in het midden van de schaal – 

waar er wel wetenschappelijke aanwijzingen zijn, maar nog niet meer 

dan een redelijk consistente associatie is - zijn de verschillen in opvat-

ting over hoeveel ingrijpen gerechtvaardigd is, het grootst. 

In een dergelijk geval vindt de ‘milieuabsolutist’ vergaand beleid dan al 

gerechtvaardigd, terwijl de ‘wetenschappelijke absolutist’ alleen verder 

onderzoek gerechtvaardigd vindt. De ‘wetenschappelijke absolutist’ 

vindt dat hardere bewijzen nodig zijn voordat de overheid mag 

ingrijpen.

Profielen volgens Weiss 2003:

1 Environmental absolutist

2 Cautious environmentalist

3 Environmental centrist

4 Technological optimist

5 Scientific absolutist

Reactie	van	de	Klankbordgroep

De voorzitter vraagt Van der Sluijs naar zijn mening over het 

Kennisplatform en de onafhankelijkheid van het platform. 

Van der Sluijs vindt dat het Kennisplatform een buitengewoon belang-

rijke rol speelt en vindt het goed dat het platform een aantal lessen 

van het late lessons rapport ook uitvoert. Hij merkt op dat onafhanke-



4948

lijkheid vooral belangrijk is bij de adviserende rol over regels en 

normering. Bijvoorbeeld de Gezondheidsraad is een dergelijke organi-

satie die manieren heeft om de onafhankelijkheid van haar commissie-

leden te waarborgen. 

Swinkels (NPS) vindt het opvallend dat men bij de 0,4 microTesla 

grenswaarde voor hoogspanningslijnen en kinderleukemie niet de EMV 

van huishoudapparatuur heeft meegenomen. Daarom acht hij de uit-

komsten van deze publicaties (w.o. Kennisbericht en Gezondheidsraad) 

discutabel. Hij merkt ook op dat er geen wetenschappelijke consensus 

is over grenswaarden. Het NPS heeft daarom het BioInitiative rapport in 

2008 ingebracht, waarin onderbouwing wordt gegeven waarom de 

grenswaarde op 0,6 Volt per meter moet worden gesteld. Hij voegt er 

aan toe dat men in Europa verschillende grenswaarden hanteert, die 

men  voorzichtig aan naar beneden toe bijstelt, vanwege groeiende 

twijfel en aanwijzingen. Hij noemt het medio 2010 te verschijnen 

rapport van een internationaal EMF congres vanuit biologisch per-

spectief dat in november 2009 is gehouden. In dit rapport zullen voor 

het eerst biologische grenswaarden worden onderbouwd. Swinkels zal 

daarop terugkomen in een volgende vergadering. Ten slotte merkt hij 

op dat er traditionele en nieuwe groepen van wetenschappers lijken te 

zijn: wetenschappers die vanuit een natuurkundig/medisch perspectief 

geen oorzakelijk verband zien tussen EMV en gezondheidsklachten, en 

wetenschappers met een meer integrerend, biologisch perspectief die 

toenemende aanwijzingen en bewijzen vinden voor een oorzakelijk 

verband. Geleidelijk groeit het inzicht in het belang van een integre-

rend biologisch perspectief voor de huidige stand van wetenschap en 

het bepalen van mogelijke gezondheidsschade, aldus Swinkels. 

De voorzitter merkt op dat Van der Sluijs ook gevraagd is om hier 

vandaag met een wetenschappelijk bril naar te kijken. De voorzitter 

vraagt aan Van der Sluijs wat zijn boodschap aan de minister zou zijn. 

Van der Sluijs’ advies is tweeledig: erken dat we een aantal dingen met 

de huidige stand van wetenschap nog niet kunnen zeggen en gebruik 

dan het beleidsinstrument dat daarvoor is ontwikkeld, namelijk het 

voorzorgprincipe. Hij noemt het zoneringsbeleid van VROM rondom 

hoogspanningsmasten als  voorbeeld van voorzorgsmaatregelen waarbij 

niet is gewacht op wetenschappelijk bewijs.

Haas (NIBE) geeft aan blij te zijn met het onderwerp dat door 

Van der Sluijs is gepresenteerd. Volgens hem geeft het meer openheid 

en breedte aan het onderzoek naar EMV en gezondheid. Hij hoopt dat 

de genoemde principes en adviezen ook toegepast gaan worden. 

Haas bekritiseert de onafhankelijkheid van de samenstelling van het 

Kennisplatform. Dit is een discussie die eerder is gevoerd. De voorzitter 

geeft aan dat de onafhankelijkheid zo goed mogelijk wordt gehanteerd 

en dat het op dit moment niet beter kan. Hij merkt daarbij op dat er 

afspraken zijn gemaakt over het functioneren van het Kennisplatform. 

Daarbij staat men open voor input van andere organisaties, inclusief 

de leden van de Klankbordgroep. Hij merkt op dat in elk geval de 

afgelopen twee jaar veel werk is verzet. Er moet nog veel meer werk 

worden gedaan en het is nog de vraag of de minister het 

Kennisplatform een vervolg zal geven. Haas onderschrijft dit, maar is 

van mening dat het wel beter kan. Hij stelt voor dat de zaken die Van 

der Sluijs in zijn presentatie naar voren heeft gebracht ook worden 

meegenomen. 

Remkes (Novec) merkt op dat het bekend is dat veel huishoudelijke 

apparatuur ook de 0,4 microTesla overschrijdt. Hij vraagt of er ontwik-

kelingen zijn om voor  huishoudelijke apparatuur het voorzorgsprin-

cipe te hanteren. Er worden immers veel meer mensen blootgesteld aan 

huishoudelijke apparatuur dan aan hoogspanningsmasten. 

Van der Sluijs antwoordt dat dit voorstel er wel van uitgaat dat gezond-

heidsklachten aan de EMV van hoogspanningslijnen ligt, terwijl het 

ook aan andere factoren van hoogspanningslijnen kan liggen. Ook 

merkt hij op dat bij de berekeningen van het relatief risico in de studie 

naar kinderleukemie en hoogspanningslijnen, ook de blootstelling 

aan huishoudelijke apparatuur is meegenomen voor beide groepen 

kinderen (die wel en niet in de buurt van hoogspanningslijnen wonen). 

Lebret merkt op dat hier veel discussie over is geweest. Een van de 

criteria die Van der Sluijs noemde is de vraag of het om langdurige 

blootstelling gaat of niet. 

Bij de studies naar hoogspanningslijnen en kinderleukemie blijkt het 

per definitie om een langdurige blootstelling te gaan. Volgens Lebret 

is er te weinig bekend over kortdurende blootstelling om daar een 

uitspraak over te doen. Het aantal onzekerheden rond de risico’s van 
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kortdurende blootstelling aan EMV van huishoudelijk apparatuur is veel 

groter zijn dan het aantal onzekerheden rondom risico’s van hoogspan-

ningslijnen. Er is simpelweg meer gekeken naar hoogspanningslijnen. 

Ook is weinig bekend over de effecten van kortdurende blootstelling aan 

EMV van huishoudelijke apparatuur, omdat het onderzoek technisch 

heel moeilijk uitvoerbaar is. 

Mw ir. W. Hoedjes (HoogspanningMaarssen) geeft aan dat de heldere uit-

eenzetting van Van der Sluijs ook aansluit bij haar eigen onderzoek naar 

hoogspanningslijnen waarvan zij eind dit jaar de resultaten zal presen-

teren. Zij heeft vijf kritiekpunten:

1 Wat betreft de eenduidigheid in onzekerheid (i.e. wie moeten we    

 geloven, aan wiens mening hechten we de meeste waarde) merkt zij   

 op dat beleidsmedewerkers geneigd zijn steeds één van de ‘waar-   

 heden’ te kiezen, namelijk dat EMV niet schadelijk is. 

2 Wat betreft de rekenketen met zonebreedtes waar de magneetveld  

 sterkte groter is dan 0,4 microtesla merkt zij op dat de stroom-

 transporten in Nederland zullen toenemen en zij vraagt zich af wat   

 de effecten daarvan zijn. 

3 Met betrekking tot de periode van ontwikkeling van gezondheids-

 effecten en de tijdsduur van blootstelling, merkt zij op dat 

 Van der Sluijs niet het Lowenthal onderzoek heeft meegenomen. 

 In dit onderzoek is het al voldoende dat een kind verwekt wordt in   

 de buurt van hoogspanningslijnen en daarna in die buurt is blijven   

 wonen. Men zich zou moeten afvragen of mensen op latere leeftijd   

 alsnog leukemie kunnen krijgen. In Maarssenbroek bijvoorbeeld zijn  

 drie mannen van rond de dertig overleden aan leukemie. Zij waren   

 allemaal geboren en getogen in de buurt van hoogspanningslijnen;   

 Hoedjes vindt dit geen toeval. 

4 Wat betreft de tijdsgemiddelde blootstelling: Hoedjes merkt op dat

 in het Lowenthal rapport helemaal geen verblijfsduur is verbonden.   

 Zij is het niet eens met de bewering dat de risico’s alleen worden    

 veroorzaakt door langdurige blootstelling, zoals gesteld is in het    

 kennisbericht van het Kennisplatform.

5 Wat betreft het late lessons rapport: Hoedjes pleit ervoor niet te    

 wachten op het volgende bewijs, maar de toegevoegde disciplines

 toe te passen zoals wordt voorgesteld in het rapport. Ze merkt op dat  

 immers ook fijn stof bijna dezelfde biologische effecten heeft als EMV. 

Van der Sluijs reageert op de kritiekpunten van mw Hoedjes. Hij merkt 

op dat in haar eerste punt het juist het tegenovergestelde is: Het beleid 

is er niet van uitgegaan dat EMV ongevaarlijk is maar het ministerie 

van VROM heeft juist beleid gemaakt op grond van het voorzorg-

principe. Van der Sluijs merkt op dat hij de studies van Lowenthal niet 

kent. Over haar voorbeeld van de drie volwassen mannen die aan 

leukemie zijn gestorven in Maarsenbroek, merkt hij op dat wetenschap-

pelijk heel weinig gedaan kan worden met een enkele observatie van 

drie gevallen. Wel kan deze observatie tot een hypothese leiden die 

vervolgens goed onderzoekbaar is. 

De voorzitter nodigt mw Hoedjes uit om in de volgende vergadering 

een van de rondvraagsprekers te zijn en haar stelling en visie te 

presenteren. 

Schumacher (Arbo Unie) vraagt wat er bekend is over het risico van 

EMV voor mensen op de werkvloer en wat er aan gedaan wordt om deze 

onzekerheid weg te nemen. Van der Sluijs merkt op dat hij geen studies 

kent die voor werknemers van toepassing zijn. De voorzitter merkt op 

dat het Kennisplatform het komende jaar ook het thema werknemers 

en EMV behandelt en daar een kennisbericht over zal uitbrengen. 
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signalen uit de samenleving 
en wetenschap
H. Wever (STOP UMTS) presenteert recente juridische en maatschap-

pelijke ontwikkelingen. Hij geeft een overzicht van signalen uit de 

samenleving die zijn gerapporteerd sinds de vorige vergadering 

(d.d. 27 mei 2009) tot 18 januari 2010. De website van STOP UMTS heeft 

in deze periode meer dan 480.000 pageviews, 210.000 bezoekers en 

147.000 unieke bezoekers gehad. 

Wever begint met een anekdote. In St. Etienne de Bois (Frankrijk) 

kreeg pastoor Mainard last van slapeloosheid en  hoofdpijn nadat er 

EMV zenders geplaatst waren in zijn kerktoren. De bisschop vond dat 

flauwekul en benoemde een tweede pastoor, die op zijn beurt ook 

slaapproblemen en andere klachten kreeg. De derde opvolger over-

kwam hetzelfde, terwijl hem niets verteld was over zijn voorgangers. 

De bisschop was nu geheel overtuigd en als reactie is hij een kruistocht 

tegen zenders op zijn kerken begonnen en verbood hij verlenging van 

de contracten met de provider. 

Wever geeft een overzicht van de publicaties die STOP UMTS in de 

afgelopen periode heeft geplaatst. Het gaat hierbij om:

– 19 artikelen

– 255 berichten uit Nederland
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– 260 berichten uit het buitenland

– 27 ervaringsverhalen

– 90 onderzoeken

– 27 veel gestelde algemene vragen

– 31 juridische onderwerpen

– 22 oproepen

Per categorie somt Wever een aantal voorbeelden op (zie bijlage 2). 

Bij de gepubliceerde onderzoeken vraagt hij hoeveel peer reviewed 

studies er al onder tafel zijn geveegd en hoeveel er nog genegeerd 

zullen worden voordat er iets gebeurt. 

Wever heeft grote kritiek op het kennisbericht Elektrogevoeligheid 

zoals het Kennisplatform die heeft gepubliceerd. Hij heeft twee kritiek-

punten. Het kennisbericht stelt dat de positieve effecten die mensen 

ervaren door zelf in de privésfeer de blootstelling aan EMV te vermin-

deren “volgens de wetenschappelijke inzichten mogelijk op een place-

bo-effect berusten.” Wever kent geen onderzoeken waar dat uit blijkt en 

vraagt op welk onderzoek de opmerking is gebaseerd. Daarnaast heeft 

hij kritiek dat in het kennisbericht alleen cognitieve gedragstherapie 

wordt aanbevolen voor mensen met elektrogevoeligheid. Wever ver-

moedt dat dit alleen maar wordt genoemd om systematisch te ontken-

nen dat gezondheidsklachten door EMV kunnen worden veroorzaakt.

Wever bevestigt nogmaals dat STOPUMTS zich volledig distantieert van 

inhoud en conclusies van het kennisbericht en pleit ervoor eerst over 

dit kennisbericht te praten met de Klankbordgroepleden, en het daarna 

opnieuw te publiceren. Hij benadrukt dat het STOPUMTS niet alleen 

gaat om de mogelijk relatief kleine groep mensen die elektrogevoelig 

is, maar om de gezondheid van de gehele bevolking. 

Wever merkt op dat het Kennisplatform erin geslaagd is om alle neuzen 

van alle deelnemende overheidsinstantie in één richting te laten staan. 

Hij is kritisch over de rol van het Antennebureau, dat volgens hem de 

bevolking manipulatieve informatie geeft door te stellen dat er geen 

enkele aanwijzing is voor mogelijke gezondheidsschade door EMV. 

De juiste informatie zou zijn dat er geen consistent causaal verband is. 

De voorzitter bestrijdt de beschuldiging dat het Antennebureau met 

haar informatie de meningen zou manipuleren. Hij herhaalt uitdruk-

kelijk de taakstelling die het Kennisplatform van de minister heeft 

gekregen, namelijk: ‘Het actief en passief beschikbaar stellen van infor-

matie over EMV in relatie tot gezondheid zodanig dat de maatschappij 

in brede zin, waaronder burgers, pers, professionals van overheden 

en bedrijfsleven, daarvan kennis kan nemen en gebruik kan maken.’ 

En het tweede punt in de taakstelling: ‘Het op basis van de stand der 

wetenschap voorzien in onafhankelijke, betrouwbare en wetenschap-

pelijk gefundeerde informatie op het gebied van EMV en gezondheid.’ 

De voorzitter benadrukt dat alle partijen van het Kennisplatform hun 

uiterste best doen om de stand van de wetenschap te duiden voor zover 

dat mogelijk is. Hij merkt op dat nog veel onbekend is over EMV en 

gezondheid en dat samenwerking nodig is. Voor die samenwerking is 

met het Kennisplatform en de Klankbordgroep een vorm gevonden, ook 

al is hij nog niet perfect. Hij pleit ervoor dat deze samenwerking wordt 

voortgezet. ‘We moeten ernaar streven meer te weten te komen over 

EMV en gezondheid en dat dan ook zo objectief en goed mogelijk door 

te geven aan de Nederlandse samenleving’, aldus de voorzitter. 

Wever merkt op dat hij niet twijfelt aan de integriteit van de voorzitter 

en de personen van het Kennisplatform, maar dat integriteit geen waar-

borg is voor onfeilbaarheid. Hij is het eens met de voorzitter dat nog 

veel meer kennis nodig is over EMV in relatie tot gezondheid. Hij vraagt 

zich echter af of het bestaan van de Klankbordgroep wel zin heeft als 

het Kennisplatform zonder hun inbreng kennisberichten publiceert. 

Hij stelt voor “de klankbordgroep op te heffen, ware het niet voor de 

uitstekende notulen die onze “early warnings” over de schadelijke 

gezondheidseffecten van mobiele telefonie zo uitstekend archiveren”.

De voorzitter merkt op dat het Kennisplatform zeker de 

Klankbordgroep nodig heeft om scherp te blijven. Hij stelt echter dat de 

Klankbordgroep onderwerpen voor kan stellen die het Kennisplatform 

moet oppakken, maar dat het praktisch gezien onmogelijk is om ieder-

een van te voren te vragen of ze het eens of oneens zijn met de inhoud 

van een bericht. Wel zal er vervolgens ruimte zijn voor een open en 

transparant gesprek over de inhoud van de berichten, zoals nu ook voor 

het Kennisbericht Elektrogevoeligheid is afgesproken.

SLUITING 

De voorzitter beëindigt de vergadering en dankt de aanwezigen voor 

hun bijdrage.
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Organisaties die zijn uitgenodigd voor de klankbordgroep Elektromagnetische-

velden en gezondheid 20 januari 2010. Verder zijn ook uitgenodigd de onderzoekers 

die in het kader van het ZonMw onderzoeksprogramma EMV&G subsidie toegekend 

hebben gekregen.

–  Netbeheer Nederland, www.netbeheernederland.nl

–  FNV-ARBO, Bureau Beroepsziekten FNV, www.bbzfnv.nl

–  ICT-Office, www.ictoffice.nl

–  Luchtverkeersleiding Nederland - LVNL, www.lvnl.nl

–  Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu – MGM, www.mngm.nl

–  MKB-Nederland (technologiecommissie), www.mkb.nl

–  Monet, www.monet-info.nl

–  Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS), www.stralingsrisicos.nl

–  Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), www. nhg.artsennet.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
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–  Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie   

 (NVMBR),www.nvmbr.nl

–  NICIS Institute, Kenniscentrum Grote Steden, www.nicis.nl

–  Stichting Elektro Hypersensitiviteit - EHS, www.stichtingehs.nl

–  Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl

–  STOP UMTS, www.stopumts.nl

–  Tennet, www.tennet.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 - De Vereniging FME-CWM is de ondernemersor  

 ganisatie voor de technologisch-industriële sector, neemt deel   

 namens VNO-NCW, www.vno-ncw.nl, www.fme.nl

–  URSI - International Union of Radio Science, www.astron.nl, 

 www.ursi.org

–  Gezondheidsraad, www.gr.nl

–  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

 beheer, www.minvrom.nl

–  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, www.minvws.nl

–  Ministerie van Economische Zaken, www.minez.nl

–  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 www.minbzk.nl

–  Ministerie van Defensie, www.mindef.nl

–  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, www.minszw.nl

bijlage 2

SELECTIE BERICHTEN UIT DE SAMENLEVING - 

WEBSITE STOPUMTS 

Wever (STOP UMTS) heeft tijdens zijn presentatie onderstaande voorbeelden 

opgesomd aan berichten die door STOP UMTS op hun website zijn geplaatst. 

Het gaat om de periode van sinds de vorige vergadering (d.d.  27 mei 2009) 

tot 18 januari 2010.

 Artikelen:

14/01/2010 SOLK: Systematisch Onverklaarbare Leerproblemen bij het Kennisplatform   

 EMV. Commentaar Stopumts. 

11/01/2010 Reactie op het artikel van Piet Borst in NRC Handelsblad van 9 januari 2010. 

15/12/2009 Oostenrijk. Nieuwe studie a-thermische effecten elektromagnetische velden

 mobiele telefonie. 

07/12/2009   Zwitserland: Gigaherz 7e Internationaal Congres Electrosmog Slachtoffers. 

06/08/2009 Zweedse studie: Verbiedt het gebruik van mobiele telefonie! 

01/08/2009   Over de rapportage van de ICNIRP: ‘ALLE onderzoeken naar 

 neurotransmitters vinden effecten!’

15/07/2009   ICNIRP rapport 2009 en epidemiologisch onderzoek. Een eerste reactie 

 van Stopumts.
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 Berichten vanuit Nederland:

17/01/2010 Open brief aan Piet Borst op website NRC.

13/01/2010 Winsum: Wethouder trekt boetekleed aan.

11/01/2010 Leeuwarden: Gemeente dringt tevergeefs aan op verwijdering zendmast   

 Oosterkade-Tabaksmarkt.

07/01/2010 Amsterdam: Bewoners volgens SP slecht geïnformeerd over UMTS-masten.

05/01/2010 Zet gezondheidssticker op mobieltje (Update met origineel PDF New York Times).

29/12/2009 Zwolle: Straling zorgt voor onrust op Hogeschool Windesheim.

24/12/2009 Rotterdam: Bewoners verliezen geding over C-2000 zendmast.

17/12/2009 Kennisplatform EMV publiceert onacceptabel kennisbericht elektrogevoeligheid.

16/12/2009 Augustinusga: UMTS masten op 400 meter van huizen.

11/12/2009 Bunschoten: Politieke partij neemt in partijprogramma stelling tegen UMTS.

11/12/2009 Rapport Gezondheidsraad: ‘Wie betaalt, bepaalt’.

07/12/2009 Driewegen: Bewoners voelen zich beduveld door gemeente Terneuzen.

04/12/2009 CBS: Helft bevolking kampt met chronische ziekte. Oorzaak?

03/12/2009 Meerlo-Wanssum: Politiek tegen beoogde locatie zendmast. Verstandige 

 wethouder.

27/11/2009   Deurne: Verstandige gemeente.

06/11/2009   UMTS bereik opeens 30 km. Providers krijgen de roe van Sinterklaas.

13/11/2009   Noordzee: KPN vergroot UMTS dekking op zee. Ook zeelui de klos.

11/11/2009   Amersfoort. Tik van ombudsman: Onvoldoende informatie over UMTS-mast.

09/11/2009   Binnenkort lijdt heel Nederland aan ADHD. Oorzaak?

01/11/2009   Stijging totaal antenne-installaties in derde kwartaal tot 21183.

30/10/2009   Barneveld: Judaspenningen voor de gemeente.

20/10/2009   Straling die bermbommen moet storen, veroorzaakt ernstige medische klachten.

12/10/2009    Prorail: Te hoge elektromagnetische straling oorzaak stilleggen hogesnelheidslijn.

01/10/2009   Gorinchem: Politiek gekrakeel om UMTS zendmasten.

24/09/2009   Overdracht Stralingsdossier Ministerie VWS.

23/09/2009   Brummen: Dezelfde drogreden ingefluisterd door het antennebureau.

19/09/2009   Brabant: Waar komen toch al die patiënten met onverklaarbare klachten 

 vandaan?

18/09/2009   Heiloo: Voorzichtiger met zendmasten.

16/09/2009   FNV wil voorlichting over stralingsgevaar mobieltjes.

08/09/2009   Heemskerk: Nederlands Stralingspastoraat roept kerkbestuur tot de orde m.b.t.

 zendmast.

25/08/2009   Rotterdam: Politierechter gispt Openbaar Ministerie inzake C2000 zendmast.

19/08/2009   Leeuwarden: Verkoop jachthaven De Hemrik na gezondheidsproblemen door

  zendmast.

01/08/2009 Bravo Mantgum! Inwoners dagen Nederlandse Staat voor Europees Hof .

25/07/2009 VROM: Gezondheidsrisico’s onduidelijk.

23/07/2009 Veenendaal houdt voorlopig zijn bijenmarkt. Hoelang nog? Imkers verdenken   

 straling telecommunicatie.

14/07/2009 EU-ministers bezorgd over bijensterfte

02/07/2009 UMTS totaal achterhaald: Glasvezel heeft de toekomst! Een begin van 

 stralingsvrij Nederland?

23/06/2009 Medicijngebruik tegen ADHD blijft stijgen.

20/06/2009 Medisch Contact: Artsen schrijven brief met zware kritiek op de Cie EMV van 

 de Gezondheidsraad.

17/06/2009   Neerijnen. Burgemeester heeft geen bezwaar tegen umts-mast in haar tuin.

10/06/2009   Rotterdam: Raadsleden stappen naar de rechter ter rechtvaardiging 

 Burgerlijke Ongehoorzaamheid.

 Berichten internationaal:

14/01/2010 USA: Gouverneur Connecticut roept mei 2010 uit tot ‘een maand van bewust  

 wording’ inzake EHS.

14/01/2010   Frankrijk: Bisschop van Ain begint kruistocht tegen zendmasten mobiele telefonie.

13/01/2010   Maleisië: Topambtenaar geeft toe dat er nu eenmaal slachtoffers vallen bij   

 mobiele telefonie.

13/01/2010   Japan: Onderzoeksresultaten bij mensen met elektrogevoeligheid EHS.

12/01/2010   Frankrijk: Burgemeester van Parijs wil zendmasten vervangen door picocellen.

07/01/2010   USA: Samenvatting van hoorzitting US Senaat.

24/12/2009   Spanje: Voorstad van Madrid verlaagt per decreet stralingsemissies.

22/12/2009   UK: Prijsval van onroerend goed in de omgeving van zendmasten voor mobiele

 telefonie.

18/12/2009 Italië: Sensationele uitspraak rechtbank, gezondheidsschade veroorzaakt door   

 mobieltje.

15/12/2009   USA: Locale wetgeving in San Francisco gaat waarschuwingen voor mobieltjes   

 verplicht stellen.

08/12/2009 EU: Parlementslid pleit voor betere bescherming van de bevolking tegen straling  

 mobiele telefonie

04/12/2009   Oostenrijk: Moedige burgemeester staat pal achter zijn burgers en 

 gemeenteraad.

01/12/2009   Frankrijk: Bevolking komt in opstand, massademonstratie in Nantes

30/11/2009   België: Waalse minister wil verbod op GSM-gebruik in basisonderwijs. 

29/11/2009   Frankrijk: Regering accordeert 100 voudige verlaging emissienormen in enkele   

 proefsteden.
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26/11/2009   Frankrijk geeft het goede voorbeeld: volledig glasvezelnetwerk in de Drôme en   

 in de Ardêche.

16/11/2009   Duitsland: Manifestatie in Stuttgart voor stralingsvrije woongebieden eclatant   

 succes.

12/11/2009   Duitsland: Waardedaling Onroerend Goed rond zendmasten bevestigd.

11/11/2009   Liechtenstein: Artsen waarschuwen bevolking, sluit uw ogen niet voor de feiten!

08/11/2009   Frankrijk: Franse overheidsorganisatie voor Gezondheid waarschuwt voor 

 straling mob. telefonie.

08/11/2009   Duitsland: Aandeelhouders Deutsche Telecom in opstand, onoverzienbare   

 claims gezondheidsschade.

05/11/2009   Frankrijk: Franse senaat stemt in met verbod mobiele telefoons op scholen.

23/10/2009   China: Situatie omwonenden zendmast rampzalig.

18/10/2009   Zuid Afrika: Een SOS aan de WHO. Catastrofale gezondheidsschade na 

 ingebruikname iBurst zendmast.

14/10/2009   Oostenrijk: Weens Artsengenootschap vraagt eveneens om verbod mobiele 

 telefonie op scholen.

07/10/2009   Frankrijk: Huizenprijzen in de omgeving van zendmasten dalen tot 30% extra in  

 waarde.

01/10/2009   International Commission for ElectroMagnetic Safety ICEMS publiceert 

 indringend manifest. 

27/09/2009   Directeur Amerikaanse Hersenstichting: verbiedt mobiele telefoons voor het 

 18e levensjaar.

26/09/2009   EU: Directeur Europese Milieucommissie eist vergaande stappen.

16/09/2009   USA: Hoorzitting in Senaatscommissie over de gezondheidseffecten van 

 mobiele telefonie.

15/09/2009   Europees Parlement bepleit voorzorg elektromagnetische velden, erkent 

 elektro-overgevoeligheid.

05/09/2009   USA, New York: claim van $ 100 miljoen ivm waardedaling onroerend goed door 

 zenders mob. telefonie.

21/08/2009   India: Zendmasten mobiele telefonie wel degelijk oorzaak wereldwijde 

 uitsterven der bijen.

24/07/2009   Oostenrijk: Verzekeringsmaatschappij neemt stelling tegen de draadloze 

 technologie.

28/06/2009   Frankrijk: Fotoreportage en politieke ontwikkelingen. PAS DE PORTABLE 

 DANS MON CARTABLE.

25/06/2009   Stuttgart: Partijen die kritisch staan tegenover zendmasten winnen 

 gemeenteraadsverkiezingen.

10/06/2009   België: Rechter verbiedt gsm-mast wegens gezondheidsrisico.

09/06/2009   Frankrijk: Vereniging van Burgemeesters van Grote Steden is voor verlaging   

 stralingsniveau’s.

 Ervaringsverhalen:

11/09/2009   USA: Arts doet oproep voor ervaringen met draadloze routers. 

 Twee ervaringsberichten.

03/07/2009   40 Ervaringsverhalen uit Duitsland op nieuwe artsensite ‘Ärzte und Mobilfunk’. 

14/01/2010   Noorwegen: Het schokkende ervaringsverhaal van Gaute Solheim.

14/11/2009   Frankrijk: Enquête Next-Up brengt vele ervaringsverhalen aan het daglicht.

21/10/2009   Veel slachtoffers in Zuid Afrika.

08/06/2009   Ervaringsbericht van een jonge vrouw uit Spanje die totaal overgevoelig is 

 geworden voor EM velden.

 Onderzoeken:

06/01/2010   Italië: DNA beschadiging door GSM signaal bevestigd.

22/12/2009   Duitsland: Een op de drie huisartsen associeert EMV met gezondheidsklachten.

27/11/2009   Japan: Onderzoek invloed straling mobiele telefonie op zaadkwaliteit bij 

 konijnen.

11/11/2009   USA: Pas op voor mobieltjes in uw broekzak in combinatie met blue-tooth:   

 afname vruchtbaarheid.

04/11/2009   Canada: Hartonregelmatigheden door DECTtelefoon bij daarvoor gevoelige   

 personen.

27/10/2009   Griekenland: Misgeboorten bij muizen na bestraling met mobiele telefonie.

12/10/2009   Nigeria: Alweer een studie over aantasting van sperma door straling mobiele   

 telefonie.

01/09/2009   Duitsland: Observations from a Psychotherapy Practice on Mobile 

 Telecommunications.

27/08/2009   Kroatië: Schade aan DNA in vivo door langdurige GSM straling.

19/08/2009   India: Straling mobiele telefoon beïnvloedt wortelgroei van boongewas. 

 Psychisch?

18/08/2009   Australië: Straling mobiele telefoon heeft grote gevolgen voor vruchtbaarheid   

 van de man.

08/06/2009   Italië: Invloed van EMV op membraameiwitten in voorstadium van zwanger-

 schap.

06/06/2009   Finland: Beschadiging DNA o.i.v. elektromagnetische velden wederom 

 bevestigd.
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Colofon 
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Veel gestelde vragen:

08/11/2009   Is de straling onder een zendmast inderdaad te verwaarlozen, zoals het  

 antennebureau beweert?

05/11/2009   Hoe zit het met de straling van draagbare spelcomputers?

20/08/2009   Wat is LTE-Advanced?

09/07/2009   Nieuwe DECT en WiFi basisstations maken gebruik van een systeem   

 genaamd diversity. Wat is dat?

02/07/2009   Hoe zit het met Edge, Enhanced Data rates for GSM Evolution.

Juridische onderwerpen:

07/12/2009   Chili: Rechter Hof van Beroep te Santa Cruz beveelt ontmanteling zend- 

 mast wegens gezondheidsaspecten.

05/10/2009   Ontbindingsrekest Commissie Elektromagnetische Velden Nederlandse  

 Gezondheidsraad.

29/08/2009   Frankrijk: Wederom kiest rechter partij voor omwonenden op basis van  

 het voorzorgsbeginsel.

10/06/2009   België: Rechtbank te Gent vernietigt zendmastvergunning o.a. om 

 gezondheidsredenen.

08/06/2009   Polen: Hooggerechtshof oordeelt dat omwonenden zich terecht beroepen  

 op de Aarhusconventie.
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