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3hoe kan het kennisplatform maatschappelijk 

zorgvuldig communiceren terwijl 
de wetenschap niet eenduidig is over emv? 

Op 10 januari 2013 is de Klankbordgroep EMV voor de negende 

keer samengekomen met het Kennisplatform, in ’s-Hertogenbosch. 

De bijeenkomst staat in het teken van het volgende discussieonder- 

werp: hoe kan het Kennisplatform maatschappelijk zorgvuldig 

communiceren terwijl de wetenschap niet eenduidig is over EMV? 

Als introductie op de discussie zijn er drie korte presentaties over 

het onderwerp. De sprekers zijn J. van der Sluijs (Copernicus Instituut), 

A. Brenninkmeijer (de Nationale Ombudsman) en M. Haas (NIBE). 

Een uitgebreide discussie volgt, met een panel van experts waaronder 

ook verschillende wetenschapsjournalisten. De discussie wordt besloten 

met een advies van de Nationale Ombudsman. 

Drijvende krachten achter een risico-controverse

De eerste presentatie is van dr. J.P. van der Sluijs (universitair docent 

Nieuwe Risico’s aan het Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht). 
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Hij legt uit waarom wetenschappers vaak met elkaar van inzicht 

verschillen over allerlei risico’s. Ook schetst hij een theoretisch kader 

om de mate van kennis te duiden en daarbij ook de mate van ingrijpen.

In een risico-controverse zijn er drie manieren om ‘onzekerheid’ op 

te vatten: onzekerheid is een tijdelijke imperfectie in onze kennis, 

onzekerheid is een gebrek aan wetenschappelijke eenstemmigheid 

en onzekerheid is onontkoombaar oftewel een ‘fact of life’. 

De drijvende krachten achter een controverse zijn: wetenschappelijke 

onzekerheid, verschillende belangen (die bij verschillende partijen 

spelen) en ‘praktijken’. 

Met ‘praktijken’ wordt bedoeld de vastgelegde protocollen die beschrij- 

ven hoe een risico officieel in kaart moet worden gebracht voor het 

ondersteunen van beleidsbeslissingen. 

Protocollen lopen vaak 10 tot 15 jaar achter bij de wetenschap, hierdoor 

wordt naar allerlei zaken niet gekeken, terwijl die volgens het front van 

de wetenschap wel relevant zijn.

Theoretisch kader voor mate van onzekerheid en ingrijpen

Van der Sluijs legt uit hoe de stand van kennis gekarakteriseerd 

kan worden volgens de schaal van Charles Weiss. In deze schaal geven 

gradaties van 1 tot 10 aan hoe onzeker tot zeker iemand is over ken-

nis. 10 en 9 staan voor ‘virtually certain’ en ‘beyond reasonable doubt’. 

Onderin op 1 staat ‘inchoate hunch’, dat betekent dat iemand het 

intuïtieve vermoeden heeft dat iets misschien een schadelijk effect 

heeft, maar dat er (nog) geen gegevens zijn die dat onderbouwen. 

Bijvoorbeeld bij de vraag of mobiel bellen een risicofactor is voor het 

krijgen van een hersentumor, kun je met deze schaal aangeven wat 

de stand van kennis is. 

Deze niveaus van evidentie (stand van kennis) kun je vervolgens 

koppelen aan niveaus van ingrijpen; dus gegeven dit niveau van evi- 

dentie, wat is dan een gerechtvaardigde ingreep? Als 100% zeker is 

dat een onaanvaardbaar effect optreedt, dan wordt alles uit de kast 

gehaald. Maar bij een intuïtief vermoeden wordt het publiek gerust-

gesteld of wordt alleen onderzoek gedaan als het echt moet van het 

publiek. Tussen deze uitersten zitten allerlei gradaties.
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In de samenleving is geen overeenstemming over hoe je die mate van 

zekerheid moet koppelen aan de mate van ingrijpen. Dat komt omdat 

meningen niet vast staan en mensen van mening kunnen veranderen. 

Bijvoorbeeld bij hoogspanningslijnen en de risico’s op kinderleukemie is er een 

consistente statistische associatie, maar geen kennis over het causale verband. 

De overheid heeft gekozen voor een voorzorgbeleid: in een zone rond de hoog-

spanningslijn mogen geen nieuwbouw van huizen en scholen komen. Dat zijn 

‘no regret-maatregelen’, een eerste plan voor risicoreductie. Maar de overheid 

haalt niet alles uit de kast; de huizen die er al staan, worden niet gesloopt.

De vuistregel voor risico-acceptatie luidt: de aanvaardbaarheid van 

een risico is hoger, als: 

1 de verwachte voordelen groot zijn,

2 het maximaal mogelijke gezondheidseffect niet te groot is,

3 het risico voldoende beheersbaar is voor alle betrokken partijen.

Als op één van deze drie punten niet goed wordt gescoord, ontstaat er 

een probleem met de risico-acceptatie.

Aanbevelingen voor omgaan met onzekerheden 

Van der Sluijs heeft de volgende aanbevelingen om beter om te gaan 

met onzekerheden in de wetenschap en zo tot een gebalanceerd en 

eerlijk debat te komen: 

1 Doe meer recht aan de diversiteit in de wetenschap. Geef ook andere  

 interpretaties binnen de wetenschap aan.

2 Streef naar robuuste kennis, die recht doet aan de onzekerheid. 

 Geef aan hoe tot een synthese van de kennis is gekomen en hoe  

 de afweging is gemaakt in de conclusievorming en aanbevelingen 

 van studies.

3 Stel kritische reflectie op kwaliteit en onzekerheid centraal.  

 Een forum zoals de Klankbordgroep helpt om de kritische reflectie 

 op gang te brengen. Ook onderzoeksjournalistiek kan een belang- 

 rijke rol spelen. De wetenschap zelf zou een cultuurverandering in  

 moeten zetten, waarin kritische reflectie vanzelfsprekend wordt.

4 Gebruik ook informatie uit andere bronnen dan wetenschappelijke.  

 Bij patiëntenorganisaties is bijvoorbeeld veel kennis en informatie  
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 aanwezig die niet op een systematische wetenschappelijke manier 

 is verzameld, maar die wel helpt bij het inzicht in bepaalde risico’s.

5 Verhelder de waarden en belangen die een rol spelen in het onder- 

 zoek. Verduidelijk ook de politieke context; hoe die van invloed is  

 op wat er wordt onderzocht en wie het onderzoek doet. En ver- 

 duidelijk hoe de machtsverhouding ligt tussen de verschillende 

 stemmen in de wetenschap. 

Communicatie: hoe raken we overtuigd?

De tweede spreker is de Nationale Ombudsman, prof. dr. A.F.M.  

Brenninkmeijer. Hij belicht welke factoren volgens hem een  

belangrijke rol spelen in de discussie over maatschappelijke  

communicatie over onzekere kwesties zoals EMV. 

De Nationale Ombudsman stelt dat bij onderwerpen zoals EMV, 

waarbij mensen, risico’s en onzekerheden komen kijken, er verschillen-

de invalshoeken zijn die niet goed met elkaar te verenigen zijn. Daarom 

vervult het Kennisplatform de belangrijke functie om deze verschil-

lende invalshoeken en meningen bij elkaar te brengen. 

De kern van de zaak is: als we individuele, maatschappelijke of 

politieke keuzes maken, gaat het erom dat die keuzes een zeker gewicht 

hebben. De vraag is of puur politieke keuzes, waarbij de meerderheid 

beslist, ons overtuigen? Op basis waarvan raak je overtuigd?

Bij communiceren is het dus de vraag: wat overtuigt ons? 

Volgens de Ombudsman zijn drie factoren hier van belang:

1 De ratio; dat wat we weten. Dat wat je kan begrijpen, kan bevatten  

 en wat de stand van de wetenschap is.

2 De emotie; ergens een gevoel bij hebben. Niet alles landt in ons  

 hoofd, het landt ook in onze emotie. Ergens van ‘overtuigd zijn’ is  

 niet een kwestie van een rekensom die we in ons hoofd maken; 

 je moet ergens in geloven. 

3 De ethiek; bij veel maatschappelijke kwesties komt de vraag boven  

 of iets wel ‘kan’ of ‘mag’, of het verantwoord is. 

Moreel kompas, rol overheid en lastig gesprek

Bij het nemen van maatregelen komen verschillende oriëntaties van 

mensen naar voren. Sommige mensen zijn wat radicaler en willen elk 
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risico uitsluiten. De Ombudsman wijst erop dat mensen best goed met 

onzekerheden kunnen omgaan. We reageren met wat we weten (kennis) 

en met emotie, maar we gebruiken ook het morele kompas. Het gaat 

om het bij elkaar brengen van wat je verstandelijk weet, wat je voelt 

en je morele keuzes.

De Ombudsman merkt op dat vertrouwen zeer belangrijk is, als we te 

maken hebben met onzekerheid. Dat vertrouwen baseren we op infor-

matie. Informatie vormt de basis voor aanvaarding en legitimatie. 

De Ombudsman gaat in op de rol van de overheid bij de onzekerheden. 

Hij stelt dat de overheid niet verplicht is alles te weten. Ook is de over- 

heid niet overal verantwoordelijk voor, al heeft zij wel veel invloed. 

De echte verantwoordelijkheid zit hier; bij de Klankbordgroep en het 

Kennisplatform.

Tot slot, wijst de Ombudsman erop hoe belangrijk het is om het 

lastige gesprek te durven voeren. Hij wijst op ieders aandeel in 

het lastige gesprek; dat van de meerderheid en van de minderheid. 

In het lastige gesprek moet een afweging plaatsvinden tussen infor- 

matie (kennis), gevoel (emotie) en het morele kompas. Vanuit het 

perspectief van de burger is het belangrijk dat er aandacht is voor 

het ‘morele, ethische kompas’.

Groot verschil theorie en praktijk

De derde en laatste spreker is prof. dr. ir. M. Haas (NIBE, hoogleraar 

TU Delft). Hij licht toe hoe het NIBE en andere maatschappelijke orga- 

nisaties aankijken tegen de communicatie over EMV en de communi- 

catie van het Kennisplatform. 

Haas wijst erop dat er bij EMV een groot verschil zit tussen de theo-

retische wetenschap en de praktijk. Terwijl de wetenschap ervan uitgaat 

dat alleen opwarming een mogelijk effect van EMV zou zijn, zijn in de 

praktijk veel meer effecten zichtbaar. De vraag is hoe we omgaan met 

dit verschil in theorie en de werkelijke praktijk? 

Haas citeert de Franse fysioloog Claude Bernard die zei: ‘Wanneer een 

gebeurtenis waar men op stuit, niet in overeenstemming is met de 

heersende theorie, moet men de gebeurtenis accepteren en de theorie 

verwerpen, ook wanneer deze, door bekende wetenschappers onder-

steund, algemeen aanvaard wordt.’
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Niet geruststellen, maar informeren en keuzes bieden

De overheid (staatssecretaris Van Geel) heeft in 2006 gezegd dat UMTS 

volstrekt ongevaarlijk was. Sindsdien is er door de overheid niets meer 

gezegd over gezondheidsrisico’s van EMV. Ook het Kennisplatform 

is ‘niet vrij van dit soort uitspraken’, aldus Haas. Het platform stelde 

volgens Haas afgelopen jaar met betrekking tot het onderwerp ‘Kin-

deren en mobiel bellen’, dat de blootstellingslimieten voor EMV lager 

zijn dan de niveaus waarboven effecten zouden kunnen voorkomen. 

Volgens Haas stelt die gestelde veiligheidsfactor weinig voor als je 

het vergelijkt met andere landen. 

Haas stelt ter discussie waarom we de gevaren van EMV in de 

doofpot stoppen, terwijl op pakjes sigaretten wel verplicht gezond-

heidswaarschuwingen staan. 

Ook stelt hij ter discussie dat we volgens de schaal van Weiss 

(die Van der Sluijs noemde) nog niet verder gekomen zijn dan het 

publiek geruststellen. Dit, terwijl we volgens Haas op diezelfde 

schaal intussen al veel hoger zijn gekomen.

Tot slot, citeert hij een fragment van het persoonlijk statement uit 

het boek ‘Elektrostress & Gezondheid’, dat hij samen met Henk Wever 

schreef: 

‘Meld bij voorlichting ook twijfels en onzekerheden. Het is niet meer van deze tijd 

om gerust te stellen, omdat er veel te veel aanwijzingen zijn dat er wel gevaren 

zijn. Geef het publiek de keus om actie te nemen tegen de gevaren, maar dat kan 

alleen als ze kennis hebben van de risico’s.’ 

Discussie: communicatie Kennisplatform met de maatschappij

Een discussiepanel van deskundigen is uitgenodigd. Hierin zitten een 

paar leden van de Klankbordgroep, de voorzitters van het wetenschaps- 

en communicatieforum (KP EMV), de Nationale Ombudsman en enkele 

wetenschapsjournalisten. 

Uitgangspunt van de discussie is de vraag: hoe gaan we om met 

wetenschap en onzekerheden in relatie tot de belangen van burger, 

bestuurders en professionals? In het bijzonder gaat het over de wijze 

van communiceren van het Kennisplatform. Zowel wetenschapsjour- 

nalisten als diverse leden van de Klankbordgroep geven hun mening 

over hoe beter met de burger kan worden gecommuniceerd.
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Hieronder volgen de belangrijkste punten van deze zeer uitgebreide discussie. 

De hele discussie met ieders opmerkingen is verderop in dit verslag te lezen. 

• Volgens wetenschapsjournalist Jongkind moet het Kennisplatform  

 niet alleen over feiten informeren, maar ook aandacht hebben voor  

 de emotie en ethiek die het onderwerp EMV oproept bij mensen. 

 Ze vindt dat het platform ook een ‘rotboodschap’ moet communi-

 ceren en meer naar buiten moet komen, ook met datgene wat we  

 nog niet zeker weten. 

• Journalist Van Alkemade vindt dat het Kennisplatform zijn best  

 heeft gedaan, maar dat het nu tijd is om mensen goed te infor- 

 meren over de mogelijke gezondheidsgevaren van EMV. Dat was 

 ook de insteek van de Zembla-uitzending over EMV, die hij met een  

 team heeft gemaakt. Volgens hem hoeft dat niet ingewikkeld te zijn.  

 In het buitenland gebeurt dat ook. Zo heeft de Belgische regering  

 een folder uitgegeven met aanbevelingen over mobiel bellen. 

• Ook Van der Sluijs pleit voor een open communicatie; dat we met 

 de huidige kennis niet weten of EMV veilig genoeg zijn of hoe  

 gevaarlijk EMV zijn. Deze communicatie kun je dan koppelen aan  

 handelingsperspectieven. Dus mensen die ongerust zijn over moge- 

 lijke gevaren van EMV, informeren hoe ze hun blootstelling kunnen  

 verminderen. Dit is een belangrijke nuance in de communicatie.

• Lebret wijst erop dat rondom risico’s en maatregelen niet alleen  

 communicatie van belang is, maar ook maatregelen. Hij noemt dat  

 er wel degelijk een aantal maatregelen rond EMV zijn genomen. 

 De overheid heeft 16 miljoen uitgetrokken voor diverse nieuwe  

 onderzoeken naar EMV (gecoördineerd door ZonMw). Ook zijn  

 voorzorgsmaatregelen genomen voor een deel van EMV, namelijk  

 het laagfrequente domein van hoogspanningslijnen. 

• Er wordt bezorgdheid uitgesproken over de terugkomende polari- 

 satie in de discussie. Dat wil zeggen, het polariseren van twee  

 ‘kampen’ of het idee dat je of bij de groep zou horen die EMV gevaar- 

 lijk vindt of bij de groep die EMV ongevaarlijk vindt. Leferink wijst  
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 erop dat wetenschappers hun uiterste best doen om vanuit de  

 onzekerheid de juiste boodschap te vertellen. Schooneveld pleit  

 ervoor dat gebruik wordt gemaakt van de kennis aan ‘beide kanten’,  

 zowel de kennis van het wetenschapspanel als de ervaring en kennis  

 die Stichting EHS kan bieden over elektrogevoelige mensen. 

• Er is discussie over het dilemma of je mensen niet onnodig ongerust

  maakt. Het Kennisplatform zoekt steeds naar gerechtvaardigde  

 boodschap. Van der Sluijs zegt dat het niet aan wetenschappers of  

 een elite is om te bepalen of er reden is tot ongerustheid. Dat kan  

 een burger heel goed zelf beslissen als je hem eerlijke informatie  

 geeft, inclusief alle tegenstrijdigheden. Volgens Woudenberg wil  

 het Kennisplatform mensen ook in staat stellen zelf een wel- 

 overwogen keuze te maken. Daarom heeft het platform een 

 kennisbericht uitgebracht waarin veel tips staan over hoe je de  

 blootstelling bij mobiel bellen kunt beperken en hoe je blootstel- 

 ling volledig kunt wegnemen. 

• Er is discussie over voorzorgsmaatregelen. Bij het voorzorgsprincipe 

 hoort ook het propertionaliteitsprincipe. Dat betekent dat niet  

 alles uit de kast getrokken moet worden voor een risico dat klein is  

 ten opzichte van andere zaken. Die afweging kan lastig zijn. Volgens  

 Lebret zit bij deze afweging de moeilijkheid in het communiceren  

 over mogelijke gezondheidsrisico’s van EMV. Journalisten Jongkind  

 en Van Alkemade wijzen erop dat het Kennisplatform niet duidelijk  

 communiceert. Informatie is bijvoorbeeld niet makkelijk vindbaar  

 op de website. Dit komt tweeslachtig over; het platform geeft wel  

 informatie maar dit is niet goed genoeg vindbaar. 

• Ook is er discussie over de toon en teneur van communicatie van 

 het Kennisplatform. De toon is te voorzichtig, met teveel slag om 

 de arm. Een aantal leden van de Klankbordgroep vindt dat de 

 kennisberichten niet duidelijk zijn. Jongkind merkt op dat ze veel 

 te lang zijn. 

• De vraag of het platform meer rechtstreeks met de burger moet  

 communiceren, wordt besproken. Het Kennisplatform is bij aan- 

 vang bedoeld om niet direct met de burger te communiceren, 
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 maar met professionals (zoals GGD en journalisten) die op hun  

 beurt met de burger praten. Maar in deze discussie komt naar 

 voren dat volgens de journalisten en enkele Klankbordgroep 

 organisaties het platform zelf krachtiger naar buiten zou moeten  

 communiceren. Het bestuur moet bedenken en beslissen of het 

 platform toch rechtstreeks met de burger moet communiceren. 

• In een enkele discussie komt ook naar voren dat verschil van 

 mening en interpretaties blijft bestaan tussen leden van de Klank- 

 bordgroep en het Kennisplatform. Terwijl NIBE en andere organisa- 

 ties vinden dat het platform teveel geruststelt en doet alsof er niets  

 aan de hand is rondom EMV, is Lebret het daar niet mee eens. 

 Hij stelt dat vaak verschillend wordt geïnterpreteerd wat het  

 platform zegt. Bijvoorbeeld: het glas is halfvol of halfleeg, terwijl 

 het platform slechts spreekt over 50% volume. 

• De informatie van het Kennisplatform is niet goed vindbaar, vinden  

 de wetenschapsjournalisten. Dat is een punt van aandacht. Het plat- 

 form bereikt de pers wel, maar de pers neemt de boodschap vaak  

 niet over vanwege de onzekerheid die wordt beschreven.

Advies Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman vindt het waardevol dat iedereen de 

discussie is aangegaan. Hij vergelijkt de discussie met een gordiaanse 

knoop, die steeds vaster lijkt te komen zitten naarmate meer getrokken 

wordt vanuit verschillende kanten. 

Zijn eerste advies is: hou dit lastige gesprek vol, want u komt zeker 

verder. Het is niet alleen maar trekken aan de knoop, er gebeurt wel 

degelijk meer. 

Verder legt hij vier vragen voor aan het Kennisplatform:

1 Wat is de verhouding van het platform ten opzichte van de minister?

 De term ‘bliksemafleider’ en de stilte uit Den Haag (sinds 2006) is  

 een aantal keer voorbij gekomen. De vraag is: wat zou er gebeuren  

 als het Kennisplatform er niet meer zou zijn?

2 Is er één centraal punt of kanaal waardoor het platform commu- 

 niceert (één site, één folder?) ? En is die verantwoordelijkheid van  

 dat ene punt, te dragen door het platform? 
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3 Hoe kan het platform optimaal bijdragen aan een blijvende 

 dynamiek in het proces?

 Bij complexe vraagstukken zijn mensen geneigd te vereenvoudigen  

 tot een statische benadering. Maar beweging in het onderwerp  

 houden is belangrijk om verder te komen.

4 Hoe kijkt het platform aan tegen de redactiefunctie? Is er bijvoor- 

 beeld een hoofdredacteur? Of kan het platform zonder?

 Tijdens de discussie was veel kritiek op de kennisberichten van 

 het platform. 

Volgens de Nationale Ombudsman draait het om het morele kompas. 

Hij sluit af met de vraag: ‘wat doe ik als moeder?’. Hij schetste eerder 

al de ‘vier kringen’ daarom heen: wat doe ik zelf, wat doe ik met mijn 

directe omgeving, wat doe ik met mijn ruimere omgeving (het sociale 

verband), wat vind ik dat in het algemeen belang moet gebeuren? 

De vraag is wat we doen met die vragen? Mensen kijken verschillend 

aan tegen het probleem van EMV en gezondheid. Dat zijn allemaal 

verhalen op zich. Doe iets met die verhalen, daar kan je iets mee, 

aldus de Ombudsman. 

Slotwoord voorzitter

De voorzitter gaat in op de eerdere discussie dat het Kennisplatform 

als ‘bliksemafleider’ zou fungeren voor de overheid. Hij zegt persoonlijk 

toe dat hij op zich gaat nemen dat de politiek de hitte van het debat 

toch maar eens gaat voelen. De vraag die de Nationale Ombudsman 

stelde – wat zou er gebeuren als het Kennisplatform er niet meer was? 

– is belangrijk voor de discussie over de toekomst. 

De voorzitter maakt de kanttekening dat het Kennisplatform haar 

beperkingen heeft, maar benadrukt dat het platform ook veel heeft 

bereikt. Het is nu aan de politiek om te beslissen of ze het platform 

en de Klankbordgroep willen behouden. Er zal een delegatie worden 

samengesteld om deze vraag bij de ministeries neer te leggen.
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15negende bijeenkomst

Aanwezigheidslijst. Naast vertegenwoordigers van de Klankbordgroep, 

het Kennisplatform en de programmacommissie ZonMw, waren ook enkele 

vertegenwoordigers van de Gezondheidsraad en ministeries aanwezig. 

Klankbordgroep:

– ACOM, Vakbond voor Defensie personeel

– AFMP, Vakbond voor Militair en burger personeel van Defensie

– Een Schoon Land, patiëntenvereniging EHS

– ICT Office 

– International EMF Alliance – IEMFA

– Koninklijke KPN N.V. – KPN

– MoNet (samenwerkingsverband van mobiele netwerkbeheerders KPN, 

 T-Mobile en Vodafone) 

– Nationaal Platform Stralingsrisico’s – NPS

– Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie - NIBE

– Netbeheer Nederland (Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland) 

– Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie – NVMBR

– Stichting Elektrohypersensitiviteit

– STOP UMTS 

– Tennet

– URSI Nederland (Union Radio-Scientifique Internationale)

– VERON - Vereniging voor Experimenteel Radio-onderzoek in Nederland

– VNO – NCW / FME  
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Kennisplatform:

– Agentschap Telecom

– De GGD’en

– KEMA

– RIVM

– TNO

– ZonMw

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 

– Raad voor Volksgezondheid en Zorg

– Universiteit Amsterdam

– Universiteit Eindhoven

– Universiteit Maastricht

– Universiteit Utrecht

– VU Medisch Centrum 

Overige organisaties: 

- Brainport Biotech Solutions

- De Bouwbioloog

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

heet iedereen van harte welkom. Hij spreekt zijn waardering uit voor 

de grote opkomst. Een flink deel van de uitgenodigde 30 organisaties 

is vandaag aanwezig. Deze opkomst geeft aan wat het belang is van het 

nadenken over onzekerheden en het communiceren hierover. 

De voorzitter vertelt dat het bestuur van het Kennisplatform afgelopen 

december overlegd heeft met het Ministerie van I&M. Hoewel het minis- 

terie let op de financiële kant, is men ook daar ervan overtuigd dat 

het werk van het Kennisplatform en de Klankbordgroep, moet worden 

voortgezet.

De voorzitter informeert de aanwezigen over het vertrek van de 

algemeen secretaris, ir. R.M. van der Graaf. Hij wordt hoofd van 

de afdeling Integrale Ruimtelijke Vraagstukken van het RIVM, waar-

onder de secretaris van het Kennisplatform valt, en zal zo nog wel 

van een afstand betrokken zijn bij het Kennisplatform. De voorzitter 

bedankt hem voor zijn inzet en de aanwezigen onderstrepen dat 

middels een applaus.  

Voor diegenen die voor het eerst aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, 

vertelt de voorzitter kort over de functie van de Klankbordgroep. 

De Klankbordgroep agendeert maatschappelijke vragen en zorgen 
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op het werkveld van het Kennisplatform, in relatie tot de gezondheid 

van de mens. Ook stelt ze voor hoe het Kennisplatform kan inspelen 

op signalen uit de samenleving en ze geeft suggesties voor de vorm, 

inhoud en communicatie van kennisberichten. Door interactie met 

de Klankbordgroep heeft het Kennisplatform zich de afgelopen jaren 

doorontwikkeld. Het Kennisplatform probeert te duiden wat er aan 

kennis is over EMV en gezondheid. Dat doet het platform op twee 

manieren: door uitgebreide kennisberichten te publiceren en snellere 

berichten van één A4 (eerste indruk) als dat nodig is. 

De voorzitter vertelt dat het vandaag een bijzondere bijeenkomst is, 

die geheel gewijd is aan één onderwerp: het maatschappelijk zorgvul-

dig communiceren over wetenschap. Dit onderwerp is van belang 

voor het Kennisplatform voor elektromagnetische velden, maar is ook 

breder maatschappelijk van belang. 

Een panel van experts is hiervoor uitgenodigd en de discussie zal geleid 

worden door Victor Deconinck. 

De voorzitter merkt op dat de veelbesproken uitzending van Zembla 

(‘Ziek van je mobieltje’) niet de aanleiding is geweest tot deze bijeen-

komst, maar wel heeft bijgedragen tot een scherpere formulering van 

de thematiek. Dit onderwerp stond al langer gepland en is natuurlijk 

al eerder aangegeven door de Klankbordgroep. De Zembla-uitzending 

heeft wel veel losgemaakt. De voorzitter spreekt dan ook zijn waar- 

dering uit voor journalist Daan van Alkemade voor het maken van de 

uitzending en dankt hem voor zijn bereidheid om mee te werken aan 

het discussiepanel in deze bijeenkomst. 

De voorzitter benadrukt dat het niet gaat om een oordeel zoals 

‘wij doen het goed en zij doen het fout’. Het doel van de discussie van 

vandaag is: hoe kunnen we in de toekomst de bezorgde burger zo goed 

mogelijk helpen om geïnformeerd te raken over risico’s. De voorzitter 

dankt de experts in het panel voor hun inzet en in het bijzonder de 

participatie van de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer. 
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De voorzitter informeert de aanwezigen over praktische zaken. 

Hij verzoekt de aanwezigen om mobiele telefoons uit te schakelen en 

niet op stand-by te zetten. Van de vergadering wordt zoals gebruikelijk 

een verslag gemaakt1. De voorzitter wijst op de declaratiemogelijkheid 

bij het secretariaat van het Kennisplatform. Ook wijst hij op de aan-

wezigheid van meerdere (wetenschaps)journalisten in de zaal.

1 Het Kennisplatform gebruikt het verslag voor het nieuwe jaarplan en de activiteiten  
 die prioriteit krijgen. ZonMw gebruikt het verslag als context voor haar onderzoeks- 
 programma. Het verslag wordt naast de Klankbordgroepleden ook toegezonden aan  
 de verschillende betrokken ministeries en de Gezondheidsraad.
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21wetenschap en 

onzekerheden

Voorafgaand aan de discussie over ‘Maatschappelijk zorgvuldig commu-

niceren over wetenschap’ worden eerst drie presentaties gehouden over 

dit onderwerp.

De eerste spreker is dr. J.P. van der Sluijs, universitair hoofddocent 

Nieuwe Risico’s aan het Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht. 

Hij houdt zich bezig met vraagstukken rond onzekerheden en risico’s 

van nieuwe en minder nieuwe technologieën. Hij geeft een inleiding 

over wetenschappelijke onzekerheden en controverses en wil laten zien 

waarom wetenschappers vaak met elkaar van inzicht verschillen over 

allerlei risico’s.

Onzekerheid verschillend begrepen

Er zijn drie verschillende manieren waarop spelers in een risico-

controverse het fenomeen ‘onzekerheid’ opvatten. 

De eerste visie gaat ervan uit dat onzekerheid een tijdelijke imper-

fectie in onze kennis is. De onzekerheid is dan een bandbreedte rond 

een ‘beste schatting’, bijvoorbeeld een schatting van een relatief risico 

voor een blootgestelde groep ten opzichte van een niet-blootgestelde 

groep. Die bandbreedte dient verkleind te worden door meer onderzoek 

te doen. Deze visie gaat er dus van uit dat onzekerheid een tijdelijk 
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fenomeen is dat weggaat met meer onderzoek. De praktijk is echter 

weerbarstig en soms lijkt de onzekerheid juist toe te nemen naarmate 

er meer onderzoek komt. Ook gebeurt het dat wetenschappers elkaar 

sterker gaan tegenspreken, naarmate ze meer onderzoek doen.

De tweede visie ziet onzekerheid als een gebrek aan eenstemmigheid 

in de wetenschap. Er is dan behoefte dat de wetenschap met één stem 

spreekt in plaats van met vele. De oplossing is om consensus te creëren; 

door de grootste gemene deler binnen de wetenschap of de visie die 

op het breedste draagvlak kan rekenen binnen de wetenschappelijke 

gemeenschap. Ook aan deze visie zitten beperkingen. Het consensus- 

model ontneemt ons het zicht op allerlei wetenschappelijke resultaten 

die niet stroken met de consensus-visie. 

Een derde visie is in opkomst. Deze visie ziet wetenschappelijke 

onzekerheid als een onontkoombaar ‘fact of life’: we zullen daar altijd 

mee te maken hebben, hoeveel onderzoek we ook doen. De oplossing 

is dan ook niet om de bandbreedte te verkleinen met meer onderzoek, 

maar om recht te doen aan de veelvormigheid van wetenschappelijke 

opvattingen. Een vruchtbaar debat over wetenschappelijke kennis 

kan dan worden gebruikt in de beleidsprocessen en de maatschappe- 

lijke debatten. In plaats van één waarheid geven we een heel spectrum 

aan mogelijke waarheden, die consistent zijn met de bevindingen 

van verschillende onderzoeken binnen de wetenschap (vruchtbaar 

pluralisme).

Tijdens de vorige Klankbordgroepbijeenkomst is opgemerkt dat we in 

een interbellum beland zijn; een periode waarin de wetenschap er niet 

in slaagt een eenduidig en definitief antwoord te geven, omdat er nog 

veel onzeker blijkt te zijn. Daar past dit model goed bij. 

 

Trans-science

Het begrip Trans-science is geïntroduceerd door Alvin Weinberg, die 

in de jaren ‘70 bij het Manhattan- project in de VS werkte. Zijn vraag 

was: wat zijn de gevolgen van zeer lage doses radioactieve straling, 

bijvoorbeeld door fall-out of door grootschalige toepassing van kern- 

energie, op de menselijke gezondheid? Vanuit experimenten met hoge 

doses straling op muizen kon hij door extrapolatie berekenen dat je bij 

blootstelling aan lage doses ongeveer een halve procent extra mutaties 

zou krijgen in het DNA van muizen. Maar om dat te toetsen moet je 

een experiment opzetten. Weinberg berekende dat je 8 miljard muizen 



23

nodig zou hebben om met 95% zekerheid te kunnen aantonen dat die 

halve procent extra mutaties ook echt optreedt. Ook bij een eis van 

67% betrouwbaarheid zijn nog steeds miljoenen muizen nodig om het 

sluitende bewijs te leveren.

Er zijn dus vragen die je de wetenschap wel kunt stellen, maar die je 

met de praktische mogelijkheden niet sluitend kan beantwoorden.

Drijvende krachten achter een controverse

Bij de drijvende krachten achter een controverse bestaan drie belang- 

rijke factoren.

De eerste factor is wetenschappelijke onzekerheid. Wetenschap is 

voor meer interpretaties vatbaar. Zelfs een en dezelfde studie en 

dezelfde gegevens worden door verschillende experts verschillend 

geïnterpreteerd. Er is dus interpretatieruimte in de wetenschap.

De tweede reden dat experts het niet met elkaar eens zijn, zijn de 

belangen die rond de vraagstukken spelen; van milieugroeperingen 

of van bedrijven of gezondheidsbelangen. We zien dan dat het belan-

genconflict in de samenleving zich uitbreidt naar de wetenschap en 

mede beïnvloedt hoe kennis wordt geproduceerd, bijvoorbeeld door 

het financieren van bepaalde vraagstellingen en andere niet. Ook wordt 

de interpretatieruimte strategisch gebruikt door de verschillende 

belangengroepen in het debat.

De derde factor is de praktijken. Dat zijn de vastgelegde protocollen 

voor hoe een risico officieel in kaart moet worden gebracht, voor het 

ondersteunen van beleidsbeslissingen. Protocollen worden vastgesteld 

door commissies en worden als een kookboek gebruikt door degene 

die het risico moet vaststellen. Het probleem is dat protocollen vaak 

10 tot 15 jaar achterlopen bij het front van de wetenschap. Daardoor 

wordt naar allerlei zaken niet gekeken, terwijl dat volgens het front van 

de wetenschap wel relevant zou zijn. Dat is vaak een bron van conflict 

en controverse. Er is een mismatch tussen protocollen en het front van 

de wetenschap. Hoe betrouwbaar het front van de wetenschap is, weten 

we niet, omdat dat nog geen uitgekristalliseerde kennis is. Maar daar 

ontstaat dus een hele dynamiek. Mensen die wijzen op de signalen van 

het front dat er mogelijk gezondheidseffecten zijn en mensen die op 

de protocollen wijzen en nog niet overtuigd zijn dat die eerste signalen 

ook daadwerkelijk wijzen op een gezondheidseffect. 
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De wetenschap reikt een aantal methoden aan om deze drie factoren te 

onderzoeken. Om de wetenschappelijke onzekerheid vast te stellen is er 

de ‘evidence karakterisering’. De belangen en strategische spelletjes die 

over het hoofd van de wetenschap worden uitgespeeld, kunnen in kaart 

worden gebracht met ‘discours analysis’. Deze ‘institutionele analyse’ 

brengt systematisch in kaart hoe het zit met de praktijken (protocollen).

Weiss schaal: karakterisering van stand van kennis

Voor de ‘evidence karakterisering’, de karakterisering van de stand 

van kennis, heeft Charles Weiss een schaal ontwikkeld:

Weiss 2003/2006 evidence scale:

10. Virtually certain

  9. Beyond reasonable doubt

  8. Clear and convincing evidence

  7. Clear showing

  6. Substantial and credible evidence

  5. Preponderance of the evidence

  4. Clear indication

  3. Probable cause: reasonable grounds for belief

  2. Reasonable, articulable grounds for suspicion

  1. Inchoate hunch

De Engelse termen in deze schaal refereren aan het Amerikaanse 

rechtssysteem. Op 10 en 9 staan ‘virtually certain’ en ‘beyond 

reasonable doubt’. Helemaal onderin de schaal op 1, staat het intuïtieve 

vermoeden dat iets misschien een schadelijk effect heeft, terwijl er nog 

geen concrete gegevens zijn om dat te onderbouwen. Tussen die twee 

uitersten zitten allerlei gradaties. Bijvoorbeeld bij de vraag of mobiel 

bellen een risicofactor is om een hersentumor te krijgen, kan je op 

deze schaal aangeven wat de stand van kennis is.

Dat kun je vervolgens koppelen aan een volgende vraag: gegeven dit 

niveau van evidentie (deze stand van kennis), wat is dan een gerech-

tvaardigde ingreep? Als 100% zeker is dat een onaanvaardbaar effect 

optreedt, dan zullen we alles uit de kast halen. Maar bij een intuïtief 

vermoeden zie je vaak dat gekozen wordt om het publiek gerust te 
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stellen, dat alleen onderzoek gedaan wordt als het echt moet van het 

publiek of dat men om de vinger aan de pols te houden alvast wat 

systematisch onderzoek en monitoring gaat doen. En ook tussen deze 

uitersten zitten allerlei gradaties.

Niveaus van ingrijpen:

– Publiek gerust stellen

– Onderzoek als publieke opinie het vraagt

– Systematisch onderzoek & monitoring

– Verbiedt laag-voordeel hoge-schade activiteiten

– ‘Geen spijt’ maatregelen

– Formele beleidsplannen om risico terug te dringen

– Maatregelen tegen de ergste aspecten

– Ingrijpende vergaande maatregelen

– Dure en moeilijke maatregelen

– Alles uit de kast halen

Relatie mate van zekerheid – mate van ingrijpen

In de samenleving is geen overeenstemming over hoe je die twee vorige 

stappen aan elkaar moet koppelen. Onderstaand schema illustreert dit. 

Alles uit de kast halen

Ingrijpende vergaande maatregelen

Dure en moeilijke maatregelen

Maartregelen tegen ernstige aspecten

Offieciële beleidsplannen risicoreductie

‘No regret’ maatregel

Verbiedt laag-voordeel hoge schade activiteit

Systematisch onderzoek & monitoring

Onderzoek als publieke opinie het vraagt

Stel publiek gerust

intuïtie

100%

mate van
zekerheid

verm
oeden

aanw
ijz

plausibel

overtuiging

1

2

3

4

5

Profielen naar 
Weiss 2003:
1 Milieu 
 absolutist
2 Voorzorger
3 Milieu- 
 bewuste
4 Technologie 
 optimist
5 Harde Feiten  
 absolutist
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Van boven naar beneden staat de mate van ingrijpen. Van links naar 

rechts loopt de bewijsschaal van Weiss, van ‘intuïtief vermoeden’ naar 

‘100% zekerheid’. De vraag is dan: hoeveel ingrijpen is gerechtvaardigd 

op grond van het niveau van evidentie (de stand van kennis)?

De positie die de ‘milieu-absolutist’ inneemt in het maatschappelijke 

debat over EMV-risico’s wordt aangegeven met lijn 1. Als er een redelijke 

aanwijzing is, dan zijn ingrijpende maatregelen al gerechtvaardigd.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de ‘harde feiten- 

absolutist’ wiens opstelling  wordt aangegeven met lijn 5. Ingrijpen is 

pas gerechtvaardigd als er harde onweerlegbare feiten zijn. Tot die tijd 

is alleen wat onderzoek en monitoring gerechtvaardigd.

We zien dat alle meningen pas bij elkaar komen als het wetenschap-

pelijk 100% zeker is dat er een risico is.

Deze meningen staan niet helemaal vast; bij verschillende risico- 

vraagstukken schuift men tussen verschillende meningen. Bijvoorbeeld 

bij hoogspanningslijnen en de risico’s op kinderleukemie is er een 

consistente statistische associatie, maar geen kennis over het causale 

verband. We zitten dan ergens in het midden van de horizontale as. 

De overheid heeft daar gekozen voor een voorzorgbeleid; in een zone 

rond de hoogspanningsmast mogen geen nieuwbouw en geen scholen 

komen. Dat zijn ‘no regret-maatregelen’, een eerste plan voor risico- 

reductie. Maar we halen niet alles uit de kast; we gaan de huizen die 

er al staan niet slopen.

Voor andere vraagstukken, zoals klimaatverandering, zaten we rond 

de Kyoto-onderhandelingen wat hoger (de mening was dat er maat- 

regelen nodig waren) en nu zijn we naar beneden gezakt (minder 

geneigd tot maatregelen), terwijl de evidentie (de aanwijzingen dat 

er wat aan de hand is) sterker is geworden. Er zijn dus inconsistenties 

in de samenleving; hetzelfde risicoprofiel resulteert niet altijd in 

dezelfde maatschappelijke debatten.

Van der Sluijs wijst erop dat dit diagram eigenlijk te simpel is. Want 

zelfs als het effect 100% zeker is, dan speelt bij de meningsvorming ook 

nog de vraag mee of het effect aanvaardbaar is of niet.
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Vuistregel voor risico-acceptatie

Uit onderzoek van Vlek en Stallen blijkt dat de aanvaardbaarheid van 

een risico hoger is, als: 

1 de verwachte voordelen groot zijn,

2 het maximaal mogelijke gezondheidseffect niet te groot is,

3 het risico voldoende beheersbaar is voor alle betrokken partijen.

Als op één van deze drie punten niet goed wordt gescoord, dan ontstaat 

er een probleem met de risico-acceptatie.

Aanbevelingen

Van der Sluijs sluit zijn verhaal af met een aantal observaties en aan-

bevelingen hoe we beter kunnen omgaan met de pluraliteit en onzeker-

heden in de risicowetenschap.

Aanbeveling 1 Doe meer recht aan de diversiteit in de wetenschap. 

Kom niet alleen met een meerderheidsopvatting of met een consensus-

opvatting, maar geef ook goed aan wat daarnaast aan andere inter- 

pretaties binnen de wetenschap leeft.

Aanbeveling 2 Streef naar robuuste kennis. Dat is kennis die recht 

doet aan de onzekerheid en die kritiek en onzekerheid op een verant-

woorde manier meeneemt. Hierbij wordt  aangegeven hoe tot een 

synthese van de kennis is gekomen en hoe de afweging is gemaakt 

in de conclusievorming en de aanbevelingen van studies.

Aanbeveling 3 Stel kritische reflectie op kwaliteit en onzekerheid 

centraal. Een forum zoals de Klankbordgroep helpt heel erg om de 

kritische reflectie op gang te brengen. En ook onderzoeksjournalistiek, 

zoals Zembla dat bijvoorbeeld doet, kan een belangrijke rol spelen. 

De wetenschap zelf zou daar meer het voortouw in moeten nemen, 

door een cultuurverandering in te zetten, waarin kritische reflectie 

vanzelfsprekend wordt.

Aanbeveling 4 Gebruik ook informatie uit andere dan wetenschap- 

pelijke bronnen. Bijvoorbeeld bij patiëntenorganisaties en andere 
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spelers is informatie aanwezig die niet op een systematische weten-

schappelijke manier is verzameld, maar die wel helpt bij het inzicht 

in bepaalde risico’s.

Aanbeveling 5 Verhelder de waarden en belangen die een rol spelen 

in het onderzoek. Verduidelijk ook de politieke context en hoe die 

mede van invloed is op wat er wordt onderzocht en wie het onder- 

zoek doet. En verduidelijk hoe de machtsverhouding ligt tussen de 

verschillende stemmen in de wetenschap. De machtsverhouding van 

de stemmen in de samenleving wordt daarin weerspiegeld; waar 

zit bijvoorbeeld het ‘grote geld’?

Al deze aanbevelingen kunnen helpen om tot een gebalanceerd 

en eerlijk debat te komen.
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pelijke risico’s door 
overheid en burgers

Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, houdt een 

presentatie waarin hij de aanwezigen prikkelt met de nodige vragen en 

belicht wat volgens hem belangrijke factoren zijn die een rol spelen in 

de discussie over maatschappelijke communicatie bij onzekere kwesties 

zoals EMV. 

Hoofd of hart?

Brenninkmeijer geeft aan graag iets te willen toevoegen aan de dis-

cussie. Hij komt terug op de vorige presentatie (van J. van der Sluijs) die 

een heldere ordening gaf van de kennis rond het omgaan met onzeker-

heden. Brenninkmeijer vraagt zich echter af of het de toehoorders heeft 

overtuigd of het ‘is geland’? Hij stelt de vragen: waar landt het dan; in 

het hoofd? Is het niet net zo belangrijk dat het ook in het hart landt, 

dat je gevoelsmatig overtuigd bent? Of moeten we gewoon aannemen 

dat het zo zit, omdat Van der Sluijs een wetenschapper is?

Brenninkmeijer vertelt dat, naarmate hij zich meer verdiepte in het 

onderwerp mens, risico’s en onzekerheden, hij tot de overtuiging kwam 
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dat er verschillende invalshoeken zijn die niet zo goed met elkaar te 

verenigen zijn. Dat maakt het spannend en is de reden dat dit platform 

een belangrijke rol vervult en verschillende dingen bij elkaar worden 

gebracht.

Hij legt uit dat hij met deze presentatie schoorvoetend bezig is bij de 

toehoorders binnen te komen. Zijn verhaal staat niet op papier, maar 

hij kijkt intussen rond wat het effect is van zijn woorden, of de woor-

den ook landen en waar ze dan landen.

Overtuigen is communiceren

Volgens Brenninkmeijer is dat de kern van de zaak. Als we keuzes 

maken, voor onszelf of in het maatschappelijk veld of als we politieke 

keuzes maken, gaat het erom dat die keuzes een zeker gewicht hebben. 

De vraag is of puur politieke keuzes, waarbij de meerderheid beslist, 

ons overtuigen? Op basis waarvan raak je overtuigd? 

Bij overtuigen is communiceren heel belangrijk en dat behoort tot 

de taken van het Kennisplatform.

Drie factoren

Bij communiceren is het de vraag: wat overtuigt ons? Brenninkmeijer 

stelt dat drie dingen belangrijk zijn:

1 De ratio; dat wat we weten. Dat wat je kan begrijpen, kan bevatten  

 en wat de stand van de wetenschap is.

2 De emotie; ergens een gevoel bij hebben. Niet alles landt in ons  

 hoofd, het landt ook in onze emotie. Ergens van ‘overtuigd zijn’ 

 is niet een kwestie van een rekensom die we in ons hoofd maken;  

 je moet ergens in geloven. En ‘geloven’ is van een andere dimensie  

 dan ‘weten’. 

Brenninkmeijer wil de toehoorders de volgende stelling voorleggen: 

‘onzeker is onzeker’. Hoe los je onzekerheid op? De oplossing is niet om 

te zeggen ‘ik weet het heel zeker’. Je probeert robuuste wetenschap te 

creëren, maar er is altijd twijfel mogelijk. Zoals bijvoorbeeld gebeurt 

bij het onderzoek naar hele kleine deeltjes; dat opent wegen naar hele 

nieuwe theorieën over hoe de natuur in elkaar zit.

Met het verstand, de ratio, komen we een heel eind, maar we doen veel 
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op het niveau van emotie. Brenninkmeijer geeft zichzelf als voorbeeld 

en stelt dat hij rationeel best veel dingen kan begrijpen, maar uitein-

delijk zijn emotie nodig heeft om een keuze te maken. 

De emotie is een belangrijk kompas bij het maken van keuzes, net zoals 

de derde factor:

3 De ethiek. Bij veel maatschappelijke kwesties komt de vraag boven   

 of iets wel ‘kan’, of het verantwoord is. Brenninkmeijer noemt als 

  voorbeeld het gebruik van bont. Je kan zeggen: als we dieren eten,   

 dan kunnen we hun vacht ook wel gebruiken. Maar zaken schuiven.   

 Waar baseren we onze mening op? Dat heeft niet zoveel met ratio   

 te maken, er kan gevoel bij komen, bijvoorbeeld dat een bontjas 

 lekker warm is, maar ook de overtuiging dat het wel of niet in orde 

 is om bont te dragen. Dat geldt voor veel onderwerpen; uiteindelijk  

 komt ook de vraag boven: mag dit wel, kan dit wel? En dat geldt 

 natuurlijk ook ten opzichte van de ander.

Voorbeeld: Q-koorts

Brenninkmeijer vertelt dat hij met dit soort vragen geconfronteerd werd 

toen hij als Ombudsman onderzoek deed naar de Q-koorts. De onzeker-

heid rondom de betekenis van de Q-koorts speelde een belangrijke rol. 

Het ministerie stelde dat zolang er geen onomstotelijk bewijs was dat 

die besmetting over kan gaan van geiten op mensen, zij geen maatrege- 

len (zoals ruimen) kon nemen. Tegelijkertijd zeiden mensen in Brabant 

dat het om hun leefomgeving ging en dat de risico’s hen persoonlijk 

aangingen. Zij vroegen de overheid daar rekening mee te houden en op 

die manier keuzes te maken. Daar kwam weer een ander moreel dilem-

ma bij boven, want bij ruimen zouden grote aantallen dieren moeten 

worden gedood en ook dat levert een zekere beklemming op.

De vraag was: wat weten we eigenlijk over de Q-koorts? Maar het ant-

woord op die vraag was niet toereikend om een keuze te kunnen maken. 

Brenninkmeijer was als Ombudsman verontwaardigd over het feit dat 

de minister pas maatregelen zei te kunnen nemen als het onomstotelijk 

vaststond dat er een risico was, want de vraag is of het dan niet al te 

laat is?
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Op een schema in de presentatie van Van der Sluijs was te zien dat 

er al een eerder moment is waarop je kan ingrijpen, bijvoorbeeld een 

‘geen spijt’-moment. Dan kan je een voorzorgsmaatregel treffen. 

Bij het nemen van maatregelen komen verschillende oriëntaties van 

mensen naar voren. Sommige mensen zijn wat radicaler en willen elk 

risico uitsluiten. Ook kan het onrust geven als men ‘vanuit Den Haag’ 

beslissingen neemt over de leefomgeving van mensen die ver daar 

vandaan wonen.

Brenninkmeijer stelt daarnaast dat mensen best goed met onzeker-

heden kunnen omgaan. We reageren niet alleen met wat we weten en 

ook niet alleen met emotie, maar we gebruiken ook het morele kompas. 

Het gaat om het bij elkaar brengen van wat je verstandelijk weet, wat 

je voelt en je morele keuzes.

Vertrouwen door informatie

Vertrouwen is zeer belangrijk als we te maken hebben met onzekerheid. 

We moeten onze omgeving vertrouwen, we moeten elkaar vertrouwen 

en we moeten de instituten en overheid vertrouwen. Bij het leven 

vanuit wantrouwen kan het leven heel onaangenaam worden.

Waarop baseren we ons vertrouwen in iets? Als een burgemeester 

bij een calamiteit voor de camera komt en een verklaring aflegt, bij- 

voorbeeld dat het voldoende is de ramen en deuren te sluiten, wat 

maakt dan dat we hem of haar vertrouwen? Het antwoord daarop 

is: informatie.

Onze kern als mensen is dat we informatie verwerken en die

informatie is sterk sturend. In een flits, bijvoorbeeld als iemand ons 

onverwacht aanspreekt op straat, maken we een keuze of die persoon 

te vertrouwen is of niet. Dat doen we op basis van informatie.

Het verkrijgen van informatie is soms niet eenvoudig, als we niet alles 

weten of als het nog de fase van zoeken en aftasten is. Kennis kan 

ook helemaal omdraaien; twee jaar later kan blijken dat wat we eerst 

dachten te weten, niet waar was.
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Legitimatie en aanvaarding

Informatie is belangrijk; in de eerste plaats voor aanvaarding en in 

de tweede plaats voor legitimatie. Vinden we bijvoorbeeld dat de burge-

meester die mededelingen doet verstand van zaken heeft? Informatie 

vormt de basis voor legitimatie en aanvaarding, maar die twee dingen 

raken aan wat we weten, de emoties die erbij komen en de keuzes die 

je maakt op basis van je morele kompas.

Brenninkmeijer stelt nogmaals: onzeker is onzeker. We leven in een 

lastige tijd wat betreft besmettelijke ziekten. Er kan zomaar een hele 

vervelende infectie uitbreken waar niets aan te doen is. Die onzeker-

heid zit in ons leven, daar kunnen we niets aan doen en we weten zelfs 

niet hoe groot dat risico is. We leven met onzekerheid en dat moeten 

we maar aanvaarden.

Rol van de overheid

Welke rol moet de overheid spelen bij de onzekerheden? 

Brenninkmeijer stelt twee vragen: 

1 Weet de overheid alles? Vinden we dat de overheid alles moet weten?

 Het antwoord is nee; heel vaak weet de overheid niet alles en 

 dat moeten we aanvaarden.

2 Is de overheid overal verantwoordelijk voor?

 Ook hierop is het antwoord nee; de overheid heeft wel veel invloed,  

 maar kan niet overal verantwoordelijk voor zijn. De echte verant- 

 woordelijkheid zit hier, bij de Klankbordgroep en het Kennisplat- 

 form. Deze mensen zijn ook verantwoordelijk om dingen te weten.  

 Waar is de bron van onze kennis; is dat de universiteit, is dat een  

 wetenschapper, zijn dat journalisten,zijn het de overheidsinstituten  

 of internet? 

Er zijn veel verschillende bronnen van kennis en er kunnen ‘waar-

heden’ opbloeien en rondgonzen, die dan later weer worden 

tegengesproken. Als mens moet je besluiten wat je voor waar aan-

neemt. Dat is een interessant proces, wat zich hier ook afspeelt in 

het Kennisplatform en de Klankbordgroep.
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Een lastig gesprek durven voeren

Brenninkmeijer vindt het belangrijk in het oog te houden dat het niet 

alleen om feiten gaat, maar dat ook emoties een rol spelen en dat we 

ethische keuzes moeten maken.

Dat leidt tot iets wat Van der Sluijs ook al aangaf; het belangrijkste is 

gewoon een heel lastig gesprek durven voeren. We moeten het elkaar 

maar eens heel lastig maken.

Als we het elkaar niet lastig maken kunnen er rampen gebeuren, 

bijvoorbeeld in de financiële wereld was er wel heel veel consensus. 

Zo leek geld maken eeuwig door te kunnen gaan, totdat de zaak in 

elkaar stortte. Daar hebben we het lastige gesprek gemist.

Brenninkmeijer wijst op ieders aandeel in het lastige gesprek; dat 

van de meerderheid en van de minderheid. In het lastige gesprek zou 

je wel eens een minderheid kunnen vertegenwoordigen en hoe bepaal 

je dan je positie? Dat is belangrijk, omdat een meerderheid een keuze 

kan maken waar jij het niet mee eens bent. Dat is het risico van onze 

samenleving; je kan in een positie terechtkomen waar je niet had 

willen zitten.

Brenninkmeijer besluit met wat hij ‘het perspectief van de burger, het 

perspectief van de mens’ noemt. Hij stelt nogmaals dat het allerbelang- 

rijkste is dat het niet alleen gaat om weten, maar ook om wat je gevoel 

je vertelt en wat je ethische kompas is. En die afweging moet steeds in 

een lastig gesprek plaatsvinden.



35communicatie over 

wetenschap van emv - 
visie van maatschappelijke organisaties

Prof.dr.ir. M. Haas, NIBE, hoogleraar TU Delft, licht in een presentatie 

toe hoe het NIBE en andere maatschappelijke organisaties aankijken 

tegen de communicatie over EMV en het Kennisplatform. 

Haas begint bij wat het doel is van de (toegepaste) wetenschap, namelijk 

kennis te vergroten, onafhankelijk van welke belangen dan ook. Echter, 

we zitten met een probleem, stelt Haas. Wat betreft EMV is een van de 

grootste problemen het verschil tussen de theoretische wetenschap en 

de praktijk. Het wetenschappelijke uitgangspunt is dat alleen opwar- 

ming als een mogelijk effect van EMV kan optreden. Maar in de praktijk 

nemen we veel meer effecten waar. We moeten dus nadenken hoe we 

omgaan met theoretische mogelijkheden en wat er in werkelijkheid 

gebeurt. 

Haas citeert de Franse fysioloog Claude Bernard (1813-1878) die zei: 

‘Wanneer een gebeurtenis, waar men op stuit, niet in overeenstemming 

is met de heersende theorie, moet men de gebeurtenis accepteren en 

de theorie verwerpen, ook wanneer deze door bekende wetenschappers 

ondersteund, algemeen aanvaard wordt.’ (Dit is de opening van het 

boek Elektrostress & Gezondheid, van Michiel Haas en Henk Wever). 
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Haas refereert naar wat in de vorige Klankbordgroepvergadering is 

gezegd, dat het onderwerp EMV en gezondheid in een ‘interbellum’ zit. 

Hij citeert uit het verslag wat mevrouw Meertens (Universiteit Utrecht) 

hierover heeft gezegd: ‘Er is inderdaad wetenschappelijk onderzoek over EMV 

en gezondheid, maar het onderzoek wijst naar verschillende kanten en meerdere 

interpretaties zijn mogelijk. Met andere woorden, er lijkt iets aan de hand te 

zijn, maar er lijkt ook niets aan de hand te zijn. De centrale vraag is: wat doe je 

als op dit moment niet genoeg wetenschappelijk bewijs is dat EMV gevaarlijk of 

ongevaarlijk is, terwijl in de toekomst dat bewijs nog wel kan komen? Dus wat 

doe je ondertussen, in deze tussenperiode of interbellum?’

Bij een interbellum hoort dat er mensen zijn die nog overtuigd zijn 

dat er niets (ernstigs) aan de hand is, maar ook dat er mensen zijn die 

menen dat er zoveel aanwijzingen en bewijzen zijn, dat we onze mond 

niet meer mogen houden. Die beide groepen zitten ook hier in de zaal, 

stelt Haas. De vraag is hoe we daar mee omgaan.

Terugkijkend hoe de overheid hier mee is omgegaan… De laatste 

officiële reactie van onze overheid was op 6 juni 2006. Volgens Haas 

was de boodschap dat UMTS volstrekt ongevaarlijk is, aldus staats- 

secretaris Van Geel. Haas wijst erop dat ook het Kennisplatform niet 

vrij is van dit soort uitspraken. Op 1 juni 2012 heeft het platform 

gereageerd op de informatie in de vooraankondiging van de Zembla-

uitzending die de VARA nog zou gaan uitzenden. Het Kennisplatform 

formuleerde toen (in een eerste indruk over het onderwerp Kinderen 

en mobiel bellen): ‘Het maatschappelijk algemeen geaccepteerde uitgangspunt 

dat kinderen voor tal van zaken gevoeliger kunnen zijn dan volwassenen, is ge-

hanteerd bij het vaststellen van blootstellingslimieten voor EMV. Die zijn daarom 

een veiligheidsfactor 50 lager vastgesteld dan de niveaus waarboven effecten voor 

zouden kunnen komen. In de praktijk blijft de blootstelling daar ruim onder.’ 

Haas benadrukt dat hij geen discussie wil gaan voeren over normen, 

maar wil alleen laten zien hoe die factor 50 eruit ziet en dat die factor 

weinig voorstelt. Hij laat in een tabel de normen in de verschillende 

landen zien, ten opzichte van de ICNIRP-norm. Naar de mening vn Haas 

hanteert Nederland een norm die daar iets boven ligt, terwijl Salzburg 
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een norm heeft die een factor 30.000 lager ligt. Ook vanuit de bouw- 

biologie wordt die factor 30.000 lager aangehouden. Oftewel, een 

factor 50 hierin stelt niks voor.  

Haas laat vervolgens een dia zien, waarbij hij aangeeft dat hij nu 

een stukje verder provoceert. Op de dia staan pakjes sigaretten met 

de waarschuwingen ‘rokers sterven jonger’ en ‘roken is dodelijk’. 

Daarnaast staat de afbeelding van een telefoon met de waarschuwing 

‘bellen met een GSM kan hersentumoren veroorzaken’. Haas stelt hier-

bij de kritische vraag of we de gevaren van EMV in de doofpot stoppen, 

terwijl we wel waarschuwingen geven bij pakjes sigaretten. 

Haas haalt ook een stelling aan van een bestuurskundig ingenieur, 

Catherine Chiong Meza, die onlangs aan de TU Delft is gepromoveerd. 

De stelling luidt: ‘Voor de vooruitgang van de wetenschap, is het verkeerd 

om gelijk te hebben.’ 

Haas citeert ook de onderbouwing: ‘Theoretisch gezien kan men alleen 

bewijzen dat een hypothese niet waar is. Als iemand namelijk een ‘bevestiging’ 

van zijn hypothese vindt, kan hij niet uitsluiten dat er een andere oorzaak is 

dan de eigen theorie. Statistische toetsen zijn ook op dit uitgangspunt gebaseerd. 

Onze kennis gaat dus juist vooruit als we de bestaande theorieën ter discussie 

durven stellen. Als we ons eigen ongelijk durven aan te tonen. De praktijk laat 

veel voorbeelden zien, waarin de bestaande theorie uiteindelijk plaats moest 

maken voor een nieuwe, vaak na een hevige ‘strijd’. Denk bijvoorbeeld aan 

de theorieën in de natuurkunde van Copernicus tot Einstein. Denken dat we 

gelijk hebben helpt de wetenschap niet vooruit: als de bestaande theorieën nooit 

op de proef gesteld zouden zijn, zouden we immers nog steeds geloven dat de 

aarde het middelpunt van het heelal is.’

Haas besluit zijn presentatie met een citaat uit het persoonlijk 

statement uit het boek Elektrostress & Gezondheid, van hem en Henk 

Wever. Haas citeert punt 3 uit dit statement: ‘Meld bij voorlichting ook 

twijfels en onzekerheden. Het is niet meer van deze tijd om gerust te stellen, 

omdat er veel te veel aanwijzingen zijn dat er wel gevaren zijn. Geef het publiek 

de keus om actie te nemen tegen de gevaren, maar dat kan alleen als ze kennis 

hebben van de risico’s.’ 
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Haas haalt de schaal van Weiss aan die Jeroen van der Sluijs eerder 

noemde. Die schaal loopt van 1 (gevoel) tot 10 (zeker). Bij score 1 (gevoel) 

begint men het publiek gerust te stellen. Volgens Haas zijn we nog niet 

verder gekomen dan het publiek geruststellen, terwijl we ondertussen 

op die schaal al veel hoger zijn gekomen. Hij roept op om hierover de 

discussie te voeren.
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maatschappelijk zorgvuldig communiceren 
over wetenschap

Voor deze uitgebreide discussie is een panel uitgenodigd (zie hier- 

onder) van deskundigen. In deze discussie wordt naar aanleiding 

van de drie voorgaande presentaties – van Jeroen van der Sluijs, Alex 

Brenninkmeijer (Nationale Ombudsman) en Michiel Haas – gedis-

cussieerd over de vraag: 

Hoe gaan we om met wetenschap en onzekerheden in relatie tot de 

belangen van burgers, bestuurders en professionals?

Discussieleider is Victor Deconinck.

Het discussiepanel bestaat uit: 

– D. (Daan) van Alkemade, freelance journalist, regisseur en 

 redacteur bij VARA 

– Prof. dr. AF.M. (Alex) Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman

– Prof. dr. ir M. (Michiel) Haas, NIBE (Klankbordgroeporganisatie),  

 hoogleraar TU Delft

– R. (Rob) van Hattum, eindredacteur VPRO, wetenschapsjournalist  

 o.m. Labyrint, Nationale Wetenschapsquiz

– Mevr. ir L (Liesbeth) Jongkind, wetenschapsjournalist, Vereniging  

 van Wetenschapsjournalisten



40

– Prof. dr. ir E. (Erik) Lebret, voorzitter Wetenschapsforum Kennisplat- 

 form EMV, RIVM, Hoogleraar Epidemiologie Universiteit Utrecht

– Prof. dr. F. (Frank) Leferink, VNO-NCW/FME

– Dr. J. (Jeroen) van der Sluijs, universitair hoofddocent Nieuwe  

 Risico’s 

– Dr. F. (Fred) Woudenberg, voorzitter Communicatieforum Kennis- 

 platform EMV en GGD Amsterdam

Voor aanvang van de discussie merkt Vriens (Stop UMTS) op dat ander-

halve eeuw geleden met de cholera-epidemieën ook wetenschappers 

waren die achteraf ongelijk bleken te hebben. Onder degenen die wel 

voor een oplossing zorgden, was onder andere John Snow die echt de 

straat opging om choleragevallen in kaart te brengen. Vriens trekt 

de vergelijking met EMV. Veel mensen die ziek worden van EMV zijn 

ook echte praktijkgevallen en de wetenschap zegt nu net als toen 

minder dan de praktijk. Vriens pleit ervoor dat je de praktijk moet 

laten spreken en dat je die goed moet bestuderen. 

Aanvang discussie

Gespreksleider Victor Deconinck introduceert de centrale vraag van de discussie.

Hij merkt het volgende op: ‘Het Kennisplatform probeert weten- 

schappelijke kennis te duiden in het licht van bestaande maatschap- 

pelijke zaken. Hoe moet het Kennisplatform optimaal communiceren? 

Welke strategie moet zij hanteren? Hoe duidt ze de wetenschappelijke 

informatie en welke context geeft ze? Het Kennisplatform probeert 

waardevrij te zijn. Dat brengt ons bij de presentatie van Van der Sluijs, 

die vertelde dat we moeten uitgaan van het feit dat de wetenschap 

onzeker is en dat het ook om belangen gaat. Ook moeten we ons 

realiseren dat de handelingsprotocollen die de overheid heeft, vaak 

niet meer van deze tijd zijn. De vaak nieuwe wetenschappelijke inzich-

ten en de onderliggende belangen zijn daarom heel moeilijk inpasbaar, 

waardoor een spanningsveld ontstaat tussen de handelingsmogelijk- 

heden die de overheid heeft naar de burger toe. De middelen die de 

overheid heeft om onzekerheid te reduceren bij de burger zijn in wezen 

niet meer het geëigende instrument voor succes.’
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Van der Sluijs geeft aan dat hij zijn presentatie goed vindt samengevat 

door de gespreksleider. Hij voegt toe: als je het front van de wetenschap 

leidend laat zijn voor je handelingen, loop je grote risico’s, want de 

wetenschap kan er ook naast zitten. 

Vergelijking met geluidsoverlast

De gespreksleider haalt als voorbeeld de kwestie rondom geluidsoverlast aan. 

Het vertalen van de wetenschappelijke berekeningen rondom geluidsoverlast 

naar informatie voor de burger is heel lastig en complex. De gespreksleider 

vraagt Woudenberg (communicatieforum) om commentaar.

Woudenberg (voorzitter communicatieforum KP-EMV) reageert. 

Hij merkt op dat als je langs de snelweg woont, je zoveel procent kans 

hebt om ziek te worden door luchtverontreiniging en zoveel procent 

kans om ziek te worden van geluidsoverlast. Wat interessant hieraan 

is, is dat het bij luchtverontreiniging en geluid zeker is dat mensen er 

ziek van worden. Hij stelt dat ook al is bekend dat mensen ziek kunnen 

worden van geluid en dat mensen daar jaarlijks ook dood aan gaan, 

er toch niet echt aanleiding is om er iets aan te doen. Bij deze kwestie 

zit je dus hoog in de Weiss-matrix die Van der Sluijs eerder liet zien in 

zijn presentatie. 

Woudenberg is van mening dat wetenschappers de minste moeite 

hebben met onzekerheid, want dat geeft ze reden om door te gaan 

met onderzoek. Het is ingewikkeld voor de mensen die juist niet onze-

ker zijn over EMV; dat zijn de mensen die zeker (menen te) weten dat 

ze ziek worden van EMV en de mensen die zeker (menen te) weten 

dat je niet ziek wordt van EMV. Deze mensen hebben moeite met om 

te gaan met de onzekerheid omtrent EMV. Maar als morgen bewezen 

wordt dat je ziek kan worden van EMV, is het nog maar de vraag of er 

maatregelen worden genomen; waarschijnlijk maar enkele.  

De journalistiek 

De gespreksleider stelt de vraag hoe informatie over wetenschap belandt bij 

mensen en hoe de journalistiek daarin een rol speelt. Journalistiek wil vaak 

scoren met leuke resultaten van de wetenschapper en de wetenschapper wil 

op zijn beurt scoren bij de peer reviewed vakbladen. Hij vraagt mw. Jongkind 

wat zij bijvoorbeeld vindt van de fact checkrubriek van de Volkskrant.
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Scoren met emotie en ethiek

Jongkind (wetenschapsjournalist) geeft aan dat ze niet voor dé journa- 

list kan spreken. Ze vindt de fact checking van de Volkskrant vreemd, 

want het nagaan van feiten hoort natuurlijk al bij journalistiek. 

Ze merkt op dat de redactie overspoelt wordt met veel ‘wetenschaps- 

nieuws’, terwijl er een marketingdoel van de afzender achter zit. 

Daar moet natuurlijk goed naar gekeken worden. 

Ze gaat in op wat haar het meest is opgevallen aan voorgaande presen-

taties. Het verbaast haar dat het Kennisplatform moeite heeft om zich 

in de emotie te moeten verdiepen. Het Kennisplatform heeft zoveel 

feiten om over te brengen aan de maatschappij. Maar volgens haar kom 

je er niet alleen met informatie, je moet ook scoren met emotie en 

ethiek. Dat gebeurt te weinig. 

Onderscheid journalistiek en wetenschapsjournalistiek

Van Hattum (eindredacteur VPRO, wetenschapsjournalist) vertelt dat 

hij jarenlang bij de wetenschapsredactie van Nova heeft gewerkt, die 

naast de NOS journaalredactie zat. Dat de journaalredactie tot op 

heden geen wetenschapsredacteur heeft, vindt Van Hattum verbazing- 

wekkend en niet goed. Hij vindt dat er een verschil is tussen weten-

schapsjournalistiek en gewone journalistiek. De meeste journalisten 

denken dat ze de wetenschap ook kunnen interpreteren. Hij benadrukt 

dat wetenschapsjournalisten niet zelf wetenschappers hoeven te zijn, 

maar dat het gaat om journalisten die wetenschap kunnen wegen. 

Van Hattum snijdt nog een ander punt aan. Vaak wordt gedacht dat 

mensen die tegen iets zijn, bijvoorbeeld gentechnologie, minder infor-

matie hebben dan mensen die voorstanders zijn van dit veld. Maar dit 

is niet zo. Hier is sprake van een mening, een overtuiging dat je het 

bij het juiste eind hebt. Volgens van Hattum is dat vaak de fundamen-

tele kloof.

Journalisten moeten zich altijd op de hoogte stellen

Van Alkemade (freelance journalist voor o.a. Zembla/VARA) merkt op 

dat het tijd is om mensen goed te gaan informeren. Dat haalt hij ook 

uit de presentatie van Van der Sluijs. En dat was ook de bedoeling 

van de Zembla-uitzending: laten zien dat er omtrent telefoonstraling 

en gezondheid een volgende stap gezet kan worden. Wat betreft 
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wetenschapsjournalistiek merkt hij het volgende op; je moet altijd 

goed dingen uitzoeken, of je nu wetenschapsjournalist bent of 

journalist. De term wetenschapsjournalist is overigens ook moeilijk 

te definiëren. Als je te maken hebt met een wetenschappelijk onder- 

werp, dan moet je als journalist afwegen of je genoeg afweet van 

wetenschappelijke methoden om onderscheid te kunnen maken. 

Van Alkemade vindt dat een programma als Zembla meer onder- 

werpen over wetenschap zou kunnen maken. Simpelweg omdat men 

daar de tijd heeft om zich in te lezen. De redactie bestaat overigens 

niet uit mensen die zich wetenschapsjournalist noemen. Wel nemen 

de redacteuren en journalisten van Zembla genoeg tijd om zich te 

verdiepen in het onderwerp om zo het kaf van het koren te scheiden. 

De gespreksleider kaart aan dat in de journalistiek vaak geen tijd is; 

opinieprogramma’s reageren vaak meteen. 

Van Alkemade beaamt dat het zorgwekkend is dat er vaak weinig 

tijd is in de journalistiek. Of je daar iets aan kan doen, weet hij niet. 

Maar volgens hem kan je als wetenschapper wel proberen daar zo 

snel mogelijk weer op te reageren, daar zijn genoeg kanalen voor.

De gespreksleider vat samen:

De wetenschap moet zich goed realiseren hoe je een onderwerp onder de 

aandacht brengt en communiceert. Tegelijkertijd blijkt vanuit de kant van 

de journalistiek dat het niet meevalt om een onderwerp genuanceerd over te 

brengen. Het ontbreekt redacties en journalisten vaak aan tijd en middelen 

om een onderwerp op een goede manier te vertellen.

Opheldering over term ‘bliksemafleider’ en pleidooi voor actie

Van Gils (NPS) bekritiseert de stand van zaken. Volgens hem zijn  

we op de vorige Klankbordgroepbijeenkomst al zover gekomen  

dat een interbellum geconstateerd is. We waren toen al zover dat niet 

meer het huidige standpunt van de Gezondheidsraad gevolgd werd, 

namelijk dat er niets aan de hand zou zijn met EMV en gezondheid. 

De voorzitter van het Kennisplatform heeft toen toegezegd dat hij zou 

praten met de ministeries. Van Gils vraagt of dat ook is gebeurd? Hij wil 

weten of de ministeries de communicatie over EMV naar de burger op 

willen pakken? 
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Van Gils bekritiseert dat de voorzitter in een interview heeft gezegd dat 

de tweede functie van het Kennisplatform die van bliksemafleider is 

(eerste functie is bundeling van kenniscentra in Nederland). Niettemin 

zegt Van Gils dat dat waarschijnlijk een verspreking is geweest, dit was 

een jaar geleden en inmiddels zijn we een stap verder. Van Gils pleit 

ervoor dat het nu in Nederland, net als in omringende landen, de 

hoogste tijd is om het publiek te informeren. Het publiek moet geïn- 

formeerd worden over handelingsperspectieven rondom de voorlopig  

onveilige techniek van EMV. Ook doet hij een appèl aan de industrie,  

om apparatuur te maken die alleen maar werkt wanneer men deze  

nodig heeft (bijv. modems, babyfoons, etc.). Van Gils vraagt wat het 

Kennisplatform en Klankbordgroep nu gaan doen? Hij roept op om 

hier niet meer globaal over te spreken, maar binnen een redelijke 

termijn van een halfjaar te handelen. 

Woudenberg vindt wat Van Gils en Haas zeggen een belangrijk punt. 

Maar hij wijst erop dat hier een paar stappen teveel worden gemaakt. 

Het feit dat we erkennen dat we in het interbellum zitten, leidt niet 

meteen tot het plakken van stickers op mobiele telefoons.

Het interbellum betekent dat we moeten nadenken over hoe we 

omgaan met de onzekere situatie. Over die mate van onzekerheid, 

over de effecten,  over wat gepaste maatregelen zijn, etc. kun je 

discussiëren. Overigens merkt Woudenberg op dat de waarschuwing op 

pakjes sigaretten (die eerder door Haas is aangehaald) er niet voor zorgt 

dat mensen minder gaan roken. Hij vraagt zich af wat we denken te 

bereiken met stickers en vraagt of zo’n sticker niet alleen bedoeld is 

om je gelijk te krijgen?

Communiceer open en laat burgers zelf keuzes maken

De gespreksleider vindt deze discussie typisch een voorbeeld van het model wat 

Van der Sluijs noemt. Er is een ‘believer’ die zegt dat het al empirisch bewezen is, 

een Kennisplatform dat zegt een forse slag om de arm te nemen, de journalisten 

die zeggen het doorgeefluik te zijn voor informatie over wetenschap. Hij vraagt 

Van der Sluijs om een reactie.

Van der Sluijs stelt dat de huidige stand van de wetenschap betekent 

dat we open moeten communiceren, dat we met de huidige kennis niet 
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weten of EMV veilig genoeg zijn of hoe gevaarlijk EMV zijn.  

Dat kan je koppelen aan handelingsperspectieven. Dus mensen 

die ongerust zijn over mogelijke gevaren van EMV, kun je informeren 

hoe ze hun blootstelling kunnen verminderen. Dit is een belangrijke 

nuance in de communicatie. Het is namelijk iets anders dan zeggen dat 

dit mobieltje kanker gaat veroorzaken als je er te lang mee belt. Van der 

Sluijs legt uit dat op basis van de schaal van Weiss (het schema ‘milieu-

absolutist – harde feitenabsolutist’) we kunnen zeggen dat we verder 

zijn dan intuïtie (1%), maar we zitten ook niet op 100% zekerheid. 

We zijn het dus ook oneens over waar we precies zitten op die schaal. 

Hoedjes (Een Schoon Land) wil nogmaals uitdrukkelijk haar afschuw 

uitspreken, zoals ze ook de vorige vergadering deed, over het feit dat 

de discussie nu weer gaat over het wegnemen van de onzekerheid over 

of EMV nu wel of niet schadelijk voor de gezondheid zijn. Het gaat 

erom wat we doen met die onzekerheid en tot nu toe is dat helemaal 

niks. Ze pleit ervoor om het Bioinitiative-rapport te gebruiken en de 

onderzoeken uit dat rapport te bekijken. Ze wil dat dit rapport op 

de agenda wordt gezet.  

Swinkels (International IMF Alliance) reageert op Woudenbergs ver- 

gelijking van de kwestie EMV met onderwerpen zoals fijnstof en geluid. 

Dat zijn bewezen factoren, net als roken. Hij wijst erop dat EMV nu en 

in de toekomst niet zullen verdwijnen, dat is duidelijk, maar dat we er 

slimmer mee moeten omgaan. In de communicatie moeten we daarom 

informatie verstrekken aan de burgers, zij hebben het recht om te 

weten dat er één en ander aan de hand zou kunnen zijn. Burgers kun-

nen dan zelf wel of niet voorzorgsmaatregelen nemen. Net zoals 

je kunt stoppen met roken of niet. 

Gevaar van asymmetrische beoordeling

Van der Sluijs wil nog iets toevoegen aan de discussie. Hij noemt het 

verschijnsel van  asymmetrische behandeling van bestaande kennis. 

Hij legt uit: je hebt een expertpanel, die bestaande kennis heeft geduid 

en dan komt een nieuwe studie die daarvan afwijkt. Dan wordt gezocht 

of er iets mis is met die studie. Je gaat veel kritischer dan voorheen 

kijken naar deze nieuwe studie. Iedere keer vind je een reden dat 
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die studie minder geloofwaardig zou zijn en zo wordt deze nieuwe 

studie gemakkelijker terzijde geschoven. Van der Sluijs nodigt een ieder 

uit om de 1.600 nieuwe studies uit het Bioinitiative-rapport te beoor- 

delen, los van eerder ingenomen standpunten. Ook de oude en nieuwe 

studies moeten op deze manier bekeken worden.  

Lebret merkt eerst op dat het niet om 1.600 nieuwe studies gaat, er 

zijn namelijk ook veel studies herhaald. Hij beaamt dat het risico waar 

Van der Sluijs op wijst inderdaad bestaat. Er is afgelopen decennia 

echter zoveel onderzoek gedaan vanuit verschillende hoeken, dat niet 

meer gezegd kan worden dat één of twee nieuwe studies een afwijkend 

beeld geven. Het probleem is dat in vele studies weinig consistentie 

en eenduidigheid zit. Dat maakt het moeilijk. Niet omdat we asym-

metrisch naar de onderzoeken kijken, maar omdat de studies er nu 

eenmaal zo bij liggen.

Lebret heeft ook een opmerking over het veel aangehaalde schema 

van Weiss. Dat schema bevat naast communicatie meerdere elementen, 

zoals onderzoek. Hij wijst op het programma van ZonMw, van 16 mil-

joen, waar veel verschillende onderzoeken naar EMV en gezondheid 

zijn gestart. Ook zijn voor een deel van EMV, namelijk het laagfrequente 

domein van hoogspanningslijnen, voorzorgsmaatregelen genomen. 

Er zijn dus wel degelijk verschillende maatregelen genomen en ook 

het Kennisplatform zelf is te beschouwen als een vorm van voorzorg. 

Term ‘bliksemafleider’ en politieke verantwoordelijkheid

Of is het Kennisplatform een bliksemafleider? De gespreksleider wijst op 

deze eerder geplaatste kritische kanttekening van Van Gils. 

De voorzitter geeft meteen toe dat de term ‘bliksemafleider’ niet goed 

gekozen was. Hij bedoelde daarmee dat het Kennisplatform kanaliseert 

en daarmee als geleider fungeert  voor de minister, die zo zelf uit de 

luwte gehouden wordt. De voorzitter neemt de kritische opmerking van 

Van Gils serieus. Het Kennisplatform bestaat niet voor de wetenschap 

of voor de politiek. Het platform fungeert als een kennisforum voor 

de zorgen van burgers, zodat burgers goed geïnformeerd worden. 

Hij wijst erop dat met de Klankbordgroepbijeenkomsten verschillende 

groepen bij elkaar gebracht worden. Dan zie je dat er wisselend gedacht 
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wordt hoe we met wetenschappelijk onderzoek moeten omgaan, maar 

er zijn ook wisselende meningen over wat de politiek zou moeten doen. 

De voorzitter erkent dat hij eerder in de Klankbordgroepvergadering 

heeft gezegd dat de Klankbordgroep meer wil doen dan het Kennis- 

platform nu doet. Het Kennisplatform wil dat graag bespreekbaar 

maken bij de ministeries. Maar het is op dit moment lastig, door 

het nieuwe kabinet, om dit te bereiken. Het is het bestuur van het 

Kennisplatform nog niet gelukt om de nieuwe staatssecretaris van 

milieu te spreken. 

De voorzitter benadrukt dat het inderdaad terecht is dat de politiek 

gevraagd wordt om verantwoordelijkheid te nemen. Haas stelde 

dat sinds 2006 niets meer gehoord is vanuit de politiek over EMV. 

Het bestuur van het platform moet niet alleen praten met de minis- 

teries over het voorbestaan van het Kennisplatform, maar ook over 

politieke verantwoordelijkheid. Anders komt de politiek er makkelijk 

mee weg. Het Kennisplatform wil blijven doen waar ze goed in is: 

communicatie en wetenschap bij elkaar brengen en daardoor onder-

zoek zo goed mogelijk duiden. Maar andere maatregelen, zoals voor-

zorg en het waarschuwen van burgers, is niet aan het Kennisplatform. 

Hierover zal de politiek moeten besluiten. 

Kritiek op de polarisatie: de discussie in twee kampen indelen

Leferink (hoogleraar Universiteit Twente en Nottingham) spreekt nu 

niet namens VNO-NCW/FME, maar wel vanuit zijn werk in het bedrijfs- 

leven en zijn functie als hoogleraar. Hij wil de context schetsen over 

het spanningsveld tussen wetenschappers en journalisten. Een goede 

wetenschapper is onzeker (anders is er niks meer te onderzoeken). 

Die onzekerheid is lastig voor journalisten. Dat begrijpt Leferink ook, 

want journalisten moeten een kort en krachtig programma neerzetten, 

waar ze de onzekerheid van wetenschappers weglaten. Daarom hebben 

wetenschappers het nodige wantrouwen richting journalistiek. 

De journalisten Jongkind en Van Hattum bekritiseren dit en merken op dat je 

van tevoren als wetenschapper moet nadenken over wat je wil zeggen en dat 

je ook van tevoren weet dat je geen twee uur de tijd hebt. 

Leferink benadrukt dat hij de context wil schetsen. Hij vestigt de 

aandacht op de terugkerende polarisatie die ook op de Klankbord- 

groepvergaderingen steeds terugkomt. Je hoort of bij de groep die EMV 
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gevaarlijk vindt of de groep die EMV ongevaarlijk vindt. Leferink heeft 

eerder leden van Stichting EHS uitgenodigd voor een bezoek aan 

Thales en Universiteit Twente om te zien welke maatregelen worden 

getroffen om blootstelling te verlagen of te voorkomen. Toch blijft in 

de discussie terugkomen dat hij bij het ene of andere kamp hoort. 

Leferink vindt dat niet juist. Wetenschappers zitten vol met onzeker-

heden. We proberen ons uiterste best te doen om de juiste boodschap 

te vertellen, aldus Leferink. 

Goede theorie ontbreekt

Van Hattum zegt dat hij niet de uitzending zou hebben gemaakt 

zoals Zembla dat heeft gedaan. Dat is omdat het bij EMV om statistisch 

correlatieonderzoek gaat, wat heel ingewikkeld is. Ook gaat het om 

multifactoriële ziektes en er zijn veel technische componenten. Wat hij 

mist in de discussie, ook op internet, is een goede falsifieerbare theorie 

op basis waarvan aangetoond zou kunnen worden dat EMV op de een 

of andere manier een effect heeft op de biologie. Weliswaar kunnen 

theorieën veranderen, maar laten we eerst een theorie vaststellen. 

Van Hattum merkt op dat in de vorige eeuw helende eigenschappen 

werden toegekend aan EMV stralen. 

Journalisten: kom naar buiten met je boodschap

De gespreksleider vraagt wat nu de taak van de journalist is, bij dit onderwerp 

van EMV en gezondheid waarbij twee tegengestelde groepen zijn. De journalist 

die aftapt van de wetenschapper en dit naar de burger brengt, die wil weten 

wat de stand van zaken is. 

Van Hattum reageert door te zeggen dat hij de reportage over EMV 

als een wetenschappelijke zoektocht gebracht zou hebben, waarin 

gekeken wordt welke werkende principes en theorieën er zijn over 

de biologische werking van EMV en hoe EMV op celniveau ingrijpt. 

Alleen weet hij niet of zo’n theorie überhaupt bestaat. 

Jongkind geeft aan dat zij heel andere vragen geadresseerd zou hebben. 

Ze vindt het bijvoorbeeld interessant waarom mensen juist dit risico 

kiezen om zich druk over te maken, terwijl er zoveel andere (gezond-

heids)risico’s zijn die groter of meer bewezen zijn. Ze merkt op dat de 
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invalshoek een persoonlijke keuze van de journalist is. Jongkind is 

van mening dat het denken over EMV in relatie tot gezondheid 

‘besmettelijk’ werkt. Toen haar dochter grieperig op de bank zat 

met haar iPod, dacht ze ook dat het misschien wel elektrostress kon 

zijn. Jongkinds invalshoek en raamwerk zou zijn; wat doet een goede 

ouder met EMV in het huis? Neem bijvoorbeeld de HPV-vaccinaties. 

Het publiek is daarover netjes en objectief geïnformeerd (net zoals het 

Kennisplatform doet voor EMV). Maar het resultaat is dat 50% van de 

meisjes niet is ingeënt, dat scheelt ruim 100 doden per jaar. Jongkind 

vindt het schrikbarend dat zoiets door slechte communicatie gebeurt. 
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Jongkind wijst erop dat het Kennisplatform alle informatie over EMV 

objectief op de website zet, maar vraagt waarom het platform niet zelf 

een keuze maakt. Waarom sluit het platform zelf niet aan bij de vragen 

en emoties die leven onder het publiek? Volgens Jongkind moet het 

Kennisplatform zelf ook het risico nemen om een impopulaire bood- 

schap te vertellen. 

De boodschap dat ‘we het niet zeker weten’ is een rotboodschap, aldus 

Jongkind. Daarom moffel je het een beetje weg, maak je een kennis-

bericht (en noem je het geen persbericht) en zet je het ergens op een 

website. Kom er gewoon mee naar buiten. En met wat we nog meer 

niet zeker weten. 

Het viel Van Alkemade ook op. Hoe meer informatie hij las van het 

Kennisplatform, hoe onduidelijker het werd.  Daarom was de conclusie: 

waarom zeg je in de tussentijd niet tegen mensen dat ze beter met een 

oortje kunnen bellen. Dit staat al in de handleiding van telefoons. 

De oplossing ligt zo voor de hand, aldus Van Alkemade. Ondertussen 

kunnen wetenschappers doorgaan met het onderzoek. Hoogstens 

blijkt later dat mensen onnodig met een oortje hebben gebeld.

Gerechtvaardigd of verontrustend?

Lebret merkt over de Zembla-uitzending op dat het ook uitmaakt hoe 

hij als geïnterviewde in de reportage is gemonteerd. Hij wil het daar 

verder niet over hebben. 

Hij citeert de Amerikaanse journalist H.L. Mencken: ‘Ieder complex 

probleem heeft een simpele oplossing en die simpele oplossing is altijd 

fout.’ Het ligt dus niet zo eenvoudig. Dat is de vervelende boodschap. 

Het Kennisplatform kan geen eenvoudige opvolgbare adviezen geven. 

Lebret merkt op dat Jongkind een ander belangrijk dilemma aangaf: 

maak je mensen niet onnodig ongerust? Als mensen een boodschap 

krijgen die stelt dat hun symptomen erger kunnen worden, dan zullen 

ze hun symptomen ook als erger ervaren, zonder dat daar fysiologische 

redenen voor zijn. Het Kennisplatform moet bij het zoeken naar de 

gerechtvaardigde boodschap altijd manoeuvreren tussen te voor- 

zichtige conclusies en onnodig verontrustend. 
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Er volgt een korte discussie tussen Van Gils en Lebret:

Van Gils heeft grote kritiek op wat Lebret zegt. Hij vindt dit dogmatisch 

en hij krijgt de indruk dat Lebret als wetenschapper niet bereid is om 

zijn paradigma’s te herzien. Dat vindt Van Gils kwalijk. 

Lebret zegt dat hij niet begrijpt op welke paradigma’s Van Gils duidt. 

Hij stelt wel dat hij inderdaad niet zijn wetenschappelijke zorgvul- 

digheid opzij gaat zetten. Lebret benadrukt dat er is gesproken over 

een interbellum. Maar de uitkomst van het interbellum is niet duide- 

lijk: of EMV gezondheidseffecten hebben of juist niet? 

Burger kan zelf beslissen

De gespreksleider haalt de presentatie van Van der Sluijs aan, waarin gezegd is 

dat je kunt wachten met onderzoek. Tegelijkertijd heeft Lebret net dus gesteld dat 

meer onderzoek niet minder onzekerheid/meer duidelijkheid hoeft op te leveren.

Van der Sluijs beaamt dit. Je ziet vaak dat meer onderzoek leidt tot 

grotere tegenstellingen. 

In reactie op Lebret stelt hij de vraag wie dan het recht heeft om 

te bepalen of iemand anders wel of niet ongerust moet zijn bij een 

gegeven stand van kennis. In het diagram van Weiss zijn vijf profielen. 

Het bovenste profiel, de ‘milieu-absolutist’ is iemand die veel eerder 

ongerust is dan een ‘harde feitenabsolutist’ (onderste profiel). 

Voor wie die informatie belangrijk is, hangt ook af van het perspectief 

dat iemand heeft. Het is niet aan wetenschappers of een elite om te be-

palen of er reden is tot ongerustheid. Een burger kan dat heel goed zelf 

beslissen als je hem eerlijke informatie geeft, inclusief alle tegenstrij-

digheden in die informatie. 

Het praten duurt al jaren, het is tijd voor EHS-gericht onderzoek 

en voorlichting.

Schooneveld (Stichting EHS) vindt het onrustbarend dat de polarisatie 

in deze discussie alleen maar toeneemt. Hij wijst erop dat aan de ene 

kant mensen zijn in de maatschappij die last hebben van EMV (mensen 

met EHS). Aan de andere kant staat het wetenschappelijk panel met 

zeer bekwame mensen, die kijken wat de wetenschap gepubliceerd 

heeft en wat op basis van die oude gegevens te concluderen valt. 
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Echter, daar zit vier jaar tussen. Digitale technieken gaan tegenwoordig 

zo snel en Stichting EHS kent de mensen die aan deze technieken ten 

onder gaan. De wetenschap heeft dit nog niet getest. Het duurt weer 

vier jaar voordat de resultaten beschikbaar komen als dit getest wordt. 

Daarom zitten we in een interbellum aan informatie.

Vriens vestigt de aandacht op wat er in het buitenland gebeurt. 

Hij somt een uitgebreide lijst op aan acties en recente ontwikkelingen 

die in het buitenland plaatsvinden. Deze lijst is te vinden op de website 

van Stop UMTS (www.stopumts.nl). 

Van Alkemade merkt op dat in Nederland al zes jaar over telefoon- 

straling wordt gepraat. In de tussentijd is door de Belgische regering 

besloten dat er een folder moest komen. Die folder is overal ver- 

krijgbaar en hierin staan een aantal aanbevelingen over mobiel 

bellen (bijvoorbeeld bel niet onnodig en geef geen mobiele telefoon 

aan je kinderen als het niet nodig is). Dit is een heel toegankelijke 

folder. Dergelijke informatie staat ook wel ergens op de website van 

het Kennisplatform. Van Alkemade adviseert het platform om te stop-

pen met praten, zo’n folder te maken en de mensen te informeren. 

Het Kennisplatform beslist niet voor mensen, maar geeft informatie 

Woudenberg attendeert de aanwezigen erop dat het Kennisplatform 

ook een kennisbericht heeft uitgebracht waarin heel veel tips staan 

over hoe je de blootstelling bij het mobiel bellen kunt beperken 

en hoe je blootstelling volledig kunt wegnemen. Ook bedenkt de 

Denkgroep hoe mensen geholpen kunnen worden, juist in dit 

interbellum. Bijvoorbeeld maatregelen bedenken om blootstelling 

aan EMV te verminderen. 

Lebret benadrukt dat het een dilemma is wanneer iets paternalistisch 

is en wanneer niet.

Nu praten we over EMV, maar het RIVM heeft te maken met veel dos-

siers over allerlei risico’s (zoals hormoonverstorende stoffen of kin-

deren die sms’en op de fiets). De vraag is welk risico communiceer je 

met de burger of moet er ergens een voorselectie zijn? En zo ja, hoe 

kom je tot die voorselectie en op welke gronden?



53

Voorzorg en proportionaliteit

De gespreksleider vraagt of het zo is dat  Nederland miljarden aan geld verspilt 

met het najagen van de utopie van de veiligheid, kunnen we dat geld misschien 

beter aan andere zaken kunnen besteden?. In de lijst uit Van der Sluijs’ presen- 

tatie stond dat ook: als je zegt dat het waarschijnlijk zo onveilig is, kun je 

dat nog afzetten tegen hoe angstig men daarvoor is. Maar het is ook goed om 

te kijken wie er belang bij heeft om die veiligheid te vergroten en wat we er 

maatschappelijk voor over hebben. Wat is de plicht van de overheid op 

het moment dat er iets aan de hand zou kunnen zijn? Hij vraagt Van der 

Sluijs om commentaar. 

Van der Sluijs antwoordt dat in Europees milieurecht hiervoor het 

voorzorgsprincipe is uitgevonden. Dit principe stelt dat bij twijfel 

(interbellum) de voorkeur uit moet gaan naar bescherming van de 

gezondheid van de mens en het milieu. De EU heeft daar echter wel 

een kanttekening bij gezet, namelijk het proportionaliteitsprincipe. 

Dat betekent dat niet alles uit de kast getrokken moet worden voor een 

risico dat klein is ten opzichte van andere zaken. Bijvoorbeeld dat Ned-

erland overstroomt als je de dijken niet meer ophoogt, als al het geld 

naar de kwestie EMV gaat. Er moet dus een goede afweging gemaakt 

worden. Dit gaat via een democratisch debat, waarbij de verschillende 

belangen een stem hebben. Zo wordt uiteindelijk een goed gemoti- 

veerde keuze gemaakt, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle soms 

tegenstrijdige informatie, inclusief alle onzekerheden. Hij benadrukt 

dat het voorzorgsprincipe wel betekent dat we voorzichtiger moeten 

zijn met het beschermen van gezondheids- en milieubelangen, dan 

het beschermen van economische belangen van een selecte groep. 

Lastig afweging tot voorzorg – Wees niet tweeslachtig

Er volgt een discussie over deze afweging (tot voorzorg) en de communicatie 

hierover. 

Jongkind stelt dat ook economische belangen van ons allemaal zijn. 

Van der Sluijs stelt dat gezondheids- en milieubelangen van ons 

allemaal zijn, maar dat sommige economische belangen, zoals winst 

van een bedrijf, niet van ons allemaal zijn. 

Van Hattum vraagt zich af of dan ook op de achterkant van een diesel- 
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auto een waarschuwing moet staan ‘deze dieseluitstoot bedreigt uw 

gezondheid, want hij veroorzaakt longkanker’? 

Lebret zegt dat dit nou precies de moeilijkheid is, het informeren van 

het publiek (zoals Van Gils eerder noemde). Deze discussie heeft hij ook 

met de redactie van Zembla gevoerd.

De Gezondheidsraad en de WRR hebben zich een paar jaar geleden 

uitgesproken over voorzorg. Zij zeiden dat met name de proportionali- 

teit, de kans en de effecten van de maatregelen daarin moeten worden 

afgewogen in een bredere context. Dat is een buitengewoon ingewik-

keld proces, aldus Lebret.

Jongkind stelt dat ook als je besluit ‘niet de straat op te gaan’, dit toch 

iets is wat je helder en duidelijk kunt communiceren. Dit moet je niet 

alleen met feiten doen, maar ook met gevoel en ethiek. Zij geeft aan dat 

ze dat mist bij het Kennisplatform. Het is alsof beslissingen tot commu-

niceren wel worden genomen, maar dan weer uitdoven. 

Van Alkemade wijst erop dat hij het Kennisplatform hoort zeggen dat 

‘de informatie wel ergens op de website staat’, maar dat de informatie 

niet goed te vinden is. De Belgische folder is makkelijk vindbaar. 

Maar via Google is niet te vinden wat het Kennisplatform zegt over 

mogelijke maatregelen om blootstelling aan telefoonstraling te vermin-

deren. Hij benadrukt dat dit zo tweeslachtig overkomt; het platform 

geeft de informatie wel, maar niet goed genoeg.

Leferink merkt op dat het interbellum rondom EMV al heel lang 

bestaat; EMV hebben we al honderd jaar en ook al sterke velden. 

Hij begrijpt daarom ‘het interbellum’ niet, maar hij begrijpt wel de 

maatschappelijke onrust. Hij wil hoogspanningslijnen als voorbeeld 

noemen, wat betreft de afweging over voorzorgsmaatregelen. In Italië 

is ongeveer tien jaar geleden een wetsvoorstel geweest om hoogspan-

ningslijnen onder de grond te leggen. Dit zou 60 miljard euro kosten. 

Toen is er een eenvoudige afweging geweest: dat dit één mensenleven 

per jaar zou kunnen schelen, terwijl met hetzelfde geld bijvoorbeeld 

zoveel meer verkeersongelukken voorkomen kunnen worden. Derge- 

lijke afwegingen spelen ook een rol, aldus Leferink. 
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Gordiaanse knoop

De gespreksleider vat samen. Hij stelt dat deze discussie drie lagen bevat: 1) 

Welke wetenschappers en studies hebben nu gelijk? 2) Hoe communiceer je 

die tegenstellingen? 3) Als de overheid moet handelen, wat voor maatregelen 

moeten dat dan zijn? Gaat het dan om bijvoorbeeld voorlichting over een oortje 

gebruiken tijdens mobiel bellen of hoogspanningslijnen onder de grond? En hoe 

wegen we die kosten af tegen andere veiligheidsrisico’s in onze samenleving? 

Hij vraagt de Nationale Ombudsman hoe we uit dit maatschappelijke krach- 

tenveld kunnen komen.

Brenninkmeijer reageert. Hij neemt waar dat aan de ene kant over 

EMV op het niveau van ratio veel bekend is. Hij heeft beluisterd dat in 

de zaal veel emoties een rol spelen en de term polarisatie werd bijvoor-

beeld genoemd. De emotie is dus duidelijk aanwezig. Dat is een con-

statering en hij vindt het niet onjuist dat die emotie er is. De vraag is 

nu welke keuze gemaakt moet worden? Die vraag speelt zich veel meer 

af op ethisch niveau; wat kan er wel en wat kan er niet?

Brenninkmeijer vergelijkt de discussie met een Gordiaanse knoop, waar 

van verschillende kanten aan wordt getrokken. Maar iedereen voelt 

ook wel aan dat die knoop daardoor vaster komt te zitten. De frustratie 

hier- 

over is begrijpelijk. De uitdaging zit hem in de vraag hoe het morele 

kompas is. Daartoe wil Brenninkmeijer vier vragen voorleggen, waarbij 

hij het voorbeeld van Jongkind over de moeder en dochter als uitgangs- 

punt neemt.

1 Wat doe ik als moeder? 

2 Het gaat om mijn omgeving, namelijk mijn dochter op de bank. 

3 Hoe zit het met het sociale verband waarin ik functioneer? De flat  

 waarin ik woon, waar een zender op staat, de elektriciteitslijnen in  

 de lijnen, etc.

4 En wat doen we met het algemene belang? Moeten we in Nederland  

 het gebruik van oortjes bij de mobiele telefoon aanraden? Moeten  

 we de Belgische folder overnemen en breed uitzetten? Moet die  

 folder op de eerste pagina van de website van het Kennisplatform 

 komen?
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Brenninkmeijer wijst erop dat het belangrijk is welke keuze een 

ieder van ons maakt ten aanzien van deze vier vragen. En dat terwijl 

we weten dat mensen heel verschillend in het leven staan. Hij komt 

tenslotte terug op de dochter. Zegt ze ‘fijn dat je  me waarschuwt’ of 

zegt ze ‘doe niet zo gek, uit welke eeuw kom jij?’

Schooneveld (adviseur Stichting EHS) wil inhaken op het genoemde 

voorbeeld van de moeder en dochter. Zij wijst erop dat de mensen die 

Stichting EHS bellen juist niet bezorgde moeders zijn, maar mensen 

die daadwerkelijk een zieke zoon of dochter hebben. Ze pleit ervoor om 

actief informatie te verstrekken aan deze mensen, vooral over maat- 

regelen om EMV-blootstelling te verminderen. 

Het Kennisplatform moet niet te voorzichtig zijn en actiever 

communiceren 

De gespreksleider vat samen. Vanuit enkele leden van de Klankbordgroep maar 

ook vanuit de journalisten klinkt de roep aan het Kennisplatform om breder 

en opener te communiceren. Om het ‘evidence based’ argument los te laten en 

mensen niet paternalistisch te benaderen. Geef mensen adviezen en alterna-

tieven om in ieder geval hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken. De toon 

en teneur van het Kennisplatform is nu teveel die van een ingehouden adem. 

De gespreksleider vraagt het Kennisplatform of dat een te drastische wijziging 

betekent van de houding van het platform?

Woudenberg vindt dit een goede oproep die zeker niet te drastisch 

is voor het platform. 

Het Kennisplatform is een samenwerkingsverband van een aantal 

organisaties. Hij benadrukt dat het Kennisplatform niet dé overheid is. 

Er is ooit bedacht dat het platform niet zelf actief zou communiceren 

met de burger. Dat zou via de afzonderlijke organisaties gebeuren, zoals 

GGD’en. De discussie of het Kennisplatform zelf krachtiger naar buiten 

toe moet communiceren, komt steeds terug. Woudenberg geeft aan dat 

hier over nagedacht moet worden. 

 

Jongkind stelt opnieuw dat het Kennisplatform te voorzichtig is in haar 

communicatie. Wat het platform ook wil zeggen, het gaat erom dat 
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ze dat luid en duidelijk zegt en zonder teveel slagen om de arm. 

Van Hattum zegt dat hij wel onderbouwing wil zien, maar het is ook 

goed als een wetenschapper zegt dat hij het ook niet weet. 

De gespreksleider vraagt of een directe vorm van communiceren een probleem 

is voor het Kennisplatform? 

Lebret zegt dat het platform dit al probeert in de kennisberichten. 

Een aantal leden van de Klankbordgroep uiten hier kritiek op. De kennis- 

berichten zouden niet duidelijk of begrijpbaar zijn. Jongkind geeft aan dat 

ze veel te lang zijn. 

Lebret stelt dat de informatie van het platform kennelijk niet goed 

gevonden wordt. Dat is een belangrijk punt van aandacht. In eerste 

instantie was het de bedoeling dat het platform niet rechtstreeks met 

de burger zou communiceren, maar via de onderliggende instanties, 

zoals GGD’en en het Antennebureau. Het bestuur moet nadenken en 

beslissen of het platform toch meer rechtstreeks met burgers moet 

communiceren. 

Jongkind roept opnieuw op om een standpunt te kiezen. Leg uit waar-

om Nederland het anders doet. Sluit aan bij wat er leeft in de samen- 

leving aan vragen en emoties. 

Lebret stelt opnieuw dat het Kennisplatform dat echt probeert in de 

kennisberichten, maar dat zij daar kennelijk niet in slaagt. 

Kennisplatform bereikt de pers niet

De gespreksleider vraagt waar het om gaat. Gaat het om de wetenschapper 

die moet zorgen dat hij alles goed verantwoordt? Of gaat het louter om de 

vertaalslag; hoe vertel je kort en begrijpbaar wat er in de wetenschap gebeurt 

aan een breed publiek?

Van der Graaf (secretaris Kennisplatform) geeft als voorbeeld dat 

het Kennisplatform een uitgebreid kennisbericht heeft gemaakt over 

elektrogevoeligheid. In dit bericht, geschreven voor professionals, 

stond heel duidelijk dat er onzekerheid is. Het platform heeft daar een 

perssamenvatting van gemaakt van driekwart pagina lang. Dit is naar 

veel journalisten toegezonden. Verrassend genoeg is dat heel weinig 

gebruikt. Ondanks het nabellen van de vaktijdschriften. Het resultaat 
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was slechts een cynisch stukje in een column. Volgens van der Graaf 

heeft dit te maken met de emotie van de ontvangers. Waarschijnlijk 

kunnen de ontvangers   moeilijk omgaan met de onzekerheid en 

dat de boodschap niet zo eenduidig is. Van der Graaf stelt dat je 

enerzijds te maken hebt met het beschrijven van de onzekerheden, 

maar dat je anderzijds ook te maken hebt met het helpen veranderen 

van de maatschappij.

Advies van de wetenschapsjournalisten

De gespreksleider vraagt de aanwezige wetenschapsjournalisten hoe zij de 

communicatie zouden aanpakken? 

Van Alkemade adviseert om helder naar buiten toe te communiceren 

en hier niet nog een paar jaar mee te wachten. Er zijn genoeg com- 

municatieprofessionals die deze boodschap kunnen samenvatten. 

De Belgische folder is daar een goed voorbeeld van; daar wordt ook 

geen wetenschappelijke stelling in genomen. Van Alkemade geeft aan 

dat dit niet zijn vak is, maar raadt aan om vooral te letten op of de 

boodschap helder is voor mensen met een laag opleidingsniveau. 

Hij heeft ook een opmerking over het functioneren van de constructie 

van het Kennisplatform die door de overheid is gecreëerd. Het is een 

vreemde constructie die niet werkt. In het buitenland, niet alleen 

in België maar ook in veel andere Europese landen, zijn er campagnes 

rondom telefoonstraling. In Nederland hoor je er niets over. 

Claud Biemans (wetenschapjournalist) is redacteur voor het tijdschrift 

NTvN (natuurkunde wetenschappelijk tijdschrift). Zij heeft enige erva- 

ring met het onderwerp EMV. Ze merkt op dat je als journalist soms 

zelf niet genoeg kennis in huis hebt. Dan kun je er wetenschappers bij 

betrekken. Er zijn zeker nog gebieden waar veel onderzoek te doen is. 

Ze merkt op dat de berichtgeving van de mensen die last van EMV 

hebben, niet altijd klopt en vaak makkelijk te verifiëren is. Een voor-

beeld hiervan is het verkeerd citeren van een rapport van de Gezond-

heidsraad, waardoor het leek alsof die de genoemde klachten erkende 

als een gevolg van EMV, wat feitelijk niet zo was. 
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Dooper (wetenschapsjournalist) valt het vandaag op dat er veel wordt 

gezegd over het gebrek aan informatie bij de burger over de mogelijke 

gevaren van elektromagnetische straling. Maar volgens hem is juist 

deze  informatie, via websites als Stop UMTS, beter te vinden dan de 

meer in zijn ogen relativerende informatie van het Kennisplatform. 

Hij wil ook opmerken dat er wel een verschil is tussen journalistiek en 

wetenschapsjournalistiek. Hij noemt als voorbeeld een recente blunder 

bij het NOS-journaal over een man die zijn eigen product promootte, 

een nanofolie die tegen straling van mobiele telefoons beschermt. 
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De berichtgeving hierover rammelde aan alle kanten. Goede com-

municatie betekent volgens Dooper niet dat je iedereen die maar iets 

beweert, vrij baan geeft. Er moet juist een goede wetenschapsjournalist 

op gezet worden.  

Van Hattum wijst er op dat het Kennisplatform per definitie nooit 

iets goed kan doen. Dit vanwege de bekende stelling dat ‘afwezigheid 

van bewijs nooit het bewijs van afwezigheid is’. Het is dus nooit 

bewezen dat EMV niet schadelijk is. 

Vertaling naar de burger: ingewikkelde zaken in simpele taal

De gespreksleider vat samen dat de journalistiek verschillende labels heeft. 

Er zijn algemene journalisten die snel een item moeten maken om de deadline 

te halen. Hij constateert dat Van Hattum pleit voor wetenschapsjournalisten die 

de methodologie beheersen om te kunnen zien wat valide en betrouwbaar is. 

Van Alkemade stelt dat het goed mogelijk is om ingewikkelde dingen 

in simpele taal te vertellen. 

Van Hattum vraagt zich af of folders van de overheid zin hebben, 

als mensen niet eens de gebruikshandleiding van hun telefoon lezen. 

Hij stelt ook dat informatie over gevaren van de mobiele telefoon 

makkelijk te vinden is op het internet. 

Van Alkemade zegt dat deze handleidingen niet toegankelijk zijn. En 

hij vindt dat onze overheid die informatie moet verstrekken. Voor de 

burger is het moeilijk om een weg te vinden in de vele informatie op 

internet. 

Jongkind meent dat de vraag: ‘misschien moet ik mij tegen straling 

beschermen, mag ik dat weten en zo ja, wat kan ik dan doen?’ helemaal 

niet serieus wordt genomen. 

Wat kan het Kennisplatform anders doen?

De gespreksleider grijpt terug op de hamvraag: Wat kan het Kennisplatform 

van vandaag meenemen om succesvol en professioneel te communiceren met 

de maatschappij?

Is het mogelijk dat het Kennisplatform, op een andere manier of met een andere 

attitude en taalgebruik, toch kan zeggen ‘wij weten het niet, maar als u het idee 

heeft dat u zichzelf moet beschermen, dan kunt u deze maatregelen nemen’?
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Woudenberg zegt dat dit geen stap voorwaarts is, want dat is de 

huidige situatie. 

Het Kennisplatform wil mensen al helpen als ze zich zorgen maken. 

Alle voorgaande opmerkingen om dat actiever en beter te doen, nemen 

we zeker ter harte. We moeten ook kijken hoe onze rol daarin is.  

Hij roept de wetenschapsjournalisten en Klankbordgroepleden op om 

het platform daarmee te helpen Maar hij plaatst een kanttekening: 

eerst moet het bestuur besluiten of het Kennisplatform die directere 

communicatie met de maatschappij op zich moet nemen (in plaats  

van de situatie nu via organisaties als GGD’en, etc.).

Woudenberg benadrukt dat de communicatie van het Kennisplatform 

niet is bedoeld om mensen paternalistisch gerust te stellen of om hen 

expres bang te maken. Het gaat erom mensen te informeren zodat ze 

zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. 

Kritiek: het platform communiceert niet goed en zwakt af

Haas heeft grote kritiek op wat er nu gezegd wordt door het Kennis- 

platform. Er wordt de hele tijd beweerd dat de communicatie vanuit 

het Kennisplatform genuanceerd is. En dat ze al doet wat in deze 

discussie wordt voorgesteld (door leden van de Klankbordgroep en de 

journalisten). Haas vindt dit flauwekul. Hij vindt dat het platform tot 

een halfjaar geleden alleen maar heeft gezegd dat er niets aan de hand 

is, asymmetrisch naar studies heeft gekeken en wel degelijk gerust- 

stelde. De secretaris, Van der Graaf, noemde zojuist dat het kennis- 

bericht Elektrogevoeligheid genuanceerd is geworden. Dat komt omdat 

wij (de Groep van Bussum2) ons daar hard voor hebben gemaakt, aldus 

Haas. Hij heeft grote kritiek op het feit dat de hele discussie nu gaat 

alsof er toen niets is gebeurd. De vraag is nu of we genuanceerder met 

elkaar gaan communiceren of niet? Als dat niet zo is, dan zijn wij weg, 

aldus Haas.

Lebret merkt op dat Haas andere nuances ziet dan het wetenschaps-

forum van het Kennisplatform. Het wetenschapsforum vindt dat wij 

wetenschappelijke informatie evenwichtig op hun merites moeten 

beoordelen en presenteren. Daar zijn andere mensen het niet mee eens 

2 De Groep van Bussum bestaat uit een aantal leden van de Klankbordgroep,   
 namelijk NIBE, Stichting EHS, Stop UMTS en NPS.
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en die vinden dat ongenuanceerd. Dat gaat niet veranderen. Dat blijft 

de onzekerheid en is de onplezierige boodschap. Maar we staan er  

wel voor open om de manier hoe we daarover communiceren op een 

andere manier te doen, aldus Lebret.

Van Hattum geeft aan dat hij de Zembla-reportage over EMV te ten- 

dentieus vond. Volgens hem werd daar al vanuit een bepaalde optiek 

gepresenteerd (hij noemt als voorbeeld het meten van EMV op plekken 

waar per definitie EMV zijn). Hij zou de reportage anders gedaan 

hebben. Hij zou kijken of ondanks de onzekerheden een wetenschap-

pelijk standpunt ingenomen kan worden waar ook de emotie in zit. 

Natuurlijk zit er emotie en overtuiging in, maar zoek ook naar de 

onderliggende causale verbanden. 

Volgens Van Hattum is het probleem in deze discussie dat beide par- 

tijen beweren zekerheid te kunnen verschaffen. 

Verschillende Klankbordgroepleden protesteren hiertegen. 

Timmer (Stichting EHS) vindt dat het Kennisplatform een paar keer op 

een te ongenuanceerde manier heeft gecommuniceerd. De conclusies 

en adviezen van de WHO en ook over de Interphone-studie zijn afge- 

zwakt door het platform. Timmer had gehoopt dat het Kennisplatform 

juist meer aandacht zou hebben voor minderheidsstandpunten, zoals 

Van der Sluijs noemde. Dat betekent dus ook kritische onderzoekers 

die het niet eens zijn met de hoofdstroom aan EMV-onderzoek. Timmer 

spreekt zijn verbazing uit over het feit dat de Klankbordgroepvergade- 

ring nu lijkt terug te vallen op de situatie van een halfjaar geleden.

De gespreksleider vat samen. 

Voor het Kennisplatform is dus winst te behalen in de basisattitude en de vorm 

van communiceren, zonder het wetenschappelijke kader te verloochenen. 

Verschillende interpretaties van wat het platform zegt

Lebret wil teruggrijpen op wat Van der Sluijs en Brenninkmeijer gezegd 

hebben. Een debat dat niet zozeer over de feiten gaat, maar over poli-

tieke standpunten en over meningen en ethische opvattingen, wordt 

gevoerd in de wetenschappelijke arena, hoewel het daar vaak niet thuis 

hoort. Wat wij in het wetenschapsforum proberen, is niet zeggen dat 
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het glas halfvol of halfleeg is, maar we zeggen dat het volume van de 

vloeistof 50% is van het volume van het glas, aldus Lebret. Iedereen mag 

dat interpreteren, maar Stichting EHS zal dat dan interpreteren dat we 

bijvoorbeeld over de IARC-classificatie 2B zeggen dat het glas halfleeg is. 

Dat is de interpretatie die ieder vanuit eigen optiek doet. 

Onderzoek van WUR en Leiden

Tuithof (NPS) heeft kritiek. Hij haalt naar eigen zeggen zijn stokpaard 

tevoorschijn. 

In 2010 heeft de WUR verkennend onderzoek over bomen gedaan. Het 

Kennisplatform heeft onderaan de memo daarover niet-gefundeerde 

achtergrondinformatie gezet. Recent hebben het RIVM en de Univer-

siteit van Leiden een literatuurstudie gedaan naar 113 onderzoeken, 

waaruit blijkt dat bij 70% van de studies effecten worden aangetoond. 

Tuithof begrijpt niet waarom het Kennisplatform geen rectificatie doet 

van de memo over het onderzoek in 2010. Volgens Tuithof blijkt uit  

dat rapport dat de natuur 70% kans op schade ondervindt door de 

nieuwe elektromagnetische velden. 

Lebret reageert.Het Kennisplatform heeft toen vooral geciteerd wat  

de onderzoekers zeiden over de interpretatie die je er niet aan kon 

geven. In het rapport van de Universiteit van Leiden en het RIVM zijn  

inderdaad de meeste onderzoeken vergeleken; overigens zijn deze  

veelal in laboratoriumsituatie uitgevoerd en waren ze niet bedoeld  

om naar effecten in de natuur te kijken. 

Er zijn ook een aantal studies gevonden die wel effecten in de natuur 

lieten zien. Dat klopt. Als je dan ook naar de figuren in die studies kijkt 

lijkt op het eerste gezicht de boodschap dat lage doses EMV-straling 

ergere effecten geven dan hoge doses. Het wetenschapsforum moet nog 

goed bekijken wat dit dan betekent voor de mens. 

Van Gils (NPS) bekritiseert deze laatste uitspraak van Lebret. Deze 

manier van redeneren gaat met alle kennisberichten zo, het Kennis- 

platform reageert vaak in de trant van‘we zullen wel kijken. En onder-

tussen komt deze publicatie van de Universiteit Leiden niet op de 

website van het Kennisplatform. 
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Vriens (Stop UMTS) merkt op dat het inderdaad goed mogelijk is dat 

lage doses van blootstelling aan EMV meer effect heeft dan hoge. Dit  

is in andere proeven gebleken en ook zijn er wiskundige modellen die  

dit eenvoudig kunnen verklaren; bij niet-lineaire oscillatoren, kan je  

bij hogere intensiteit uit fase raken, terwijl je bij lagere intensiteit in 

fase blijft. 

Kritiek op kennisberichten

Hoedjes bekritiseert dat de discussie over de kennisberichten nu  

wordt afgekapt. Zij vindt dit een belangrijke discussie, want dit is  

de essentie van het communicatieprobleem tussen de Klankbordgroep 

en het Kennisplatform. Hoedjes constateert ook dat de kennisberich- 

ten waar leden van de Klankbordgroep aan mee hebben gewerkt, 

genuanceerd en in orde zijn. Echter, de Klankbordgroep ontving een 

conceptkennisbericht over mobiele telefonie en kinderhersenen, waar 

volgens Hoedjes veel onzin en onwaarheden in stonden. Daar is op  

gereageerd door Klankbordgroepleden, maar daar heeft zij nog niks 

over gehoord. Wel heeft het Kennisplatform een kennisbericht uit- 

gebracht, waarin staat dat er niets aan de hand is. Terwijl dat alleen 

voor korte-termijneffecten geldt en niet voor lange-termijneffecten.  

Dat het platform toch in de kop van het bericht zegt dat er niets aan  

de hand is, omschrijft Hoedjes als een grof schandaal. 

Van der Graaf zegt dat het document waar Hoedjes naar refereert  

niet een kennisbericht van het Kennisplatform is, maar een rapport  

van de Gezondheidsraad. 

Afsluitende opmerkingen

Van Alkemade is van mening dat iedereen hier ontzettend zijn best 

heeft gedaan de afgelopen zes jaar, zowel aan de kant van de Klank- 

bordgroep als het Kennisplatform. Maar, zo stelt hij, het is nu tijd  

voor de volgende stap. 

Van der Vleuten (Brainport Biotech Solutions) vindt dat het Kennis- 

platform ook als functie hoort te hebben dat zij luistert naar de samen-

leving. Dat heeft hij gemist in de discussie. Het Kennisplatform lijkt zo 
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hoog op een troon te zitten, waar zij onbereikbaar is en selecteert en 

doorgeeft. Van der Vleuten roept het platform op om met Stichting EHS 

mee te gaan naar de patiënten om te kijken wat er nu werkelijk aan de 

hand is en zo input uit de samenleving te krijgen. 

Ook wijst hij erop dat hij folies om eventuele schade door blootstel- 

ling aan EMV te voorkomen nog in ontwikkeling heeft. Hij heeft in de 

‘NOS op 3’-reportage gewaarschuwd tegen de mogelijke gevolgen van 

mobiele communicatie, omdat het Kennisplatform of wie dan ook, 

daar niet in slaagt. Hij vindt dat de uitzending van de NOS met onjuiste 

argumenten is bekritiseerd. Zo wordt o.a. gesteld dat ‘het mierenonder-

zoek waar Van der Vleuten naar verwijst onder vuur ligt; de gemeten 

effecten van de straling zouden veroorzaakt kunnen zijn door de in  

de generator ingebouwde ventilator’. Dit is feitelijk onjuist, want  

bij de experimenten die voor Brainport Biotech Solutions zijn uitge- 

voerd, is geen generator gebruikt. Op uitdrukkelijk verzoek van Van  

der Vleuten is gebruik gemaakt van normale en commercieel verkrijg-

bare telefoons.

Verder uitte Van der Vleuten zijn verwondering over het uitblijven  

van enige reactie van de zijde van het Kennisplatform op de toch wel 

belangwekkende uitkomsten van de ‘mierenexperimenten’. 

’t Hart (communicatieforum KP-EMV) merkt op dat het belangrijk is om 

te realiseren dat iedereen op deze bijeenkomst al een eigen overtuiging 

heeft. Het gaat dus om een andere groep die we gaan aanspreken in  

de communicatie. Die communicatie met een andere nuance e.d. 

moeten we toetsen bij de burger op straat, die zijn positie ten aanzien 

van EMV nog niet heeft bepaald.  

Van Gils zegt dat zijn beweegredenen om met EMV bezig te zijn 

berusten op ethische afwegingen, zoals Brenninkmeijer al noemde.  

Hij heeft zich verdiept in de wetenschap over EMV en komt tot de  

conclusie dat hier meer aan de hand is dan de Gezondheidsraad  

beweert. Hij benadrukt dat dit voor hem geen kwestie is van een  

‘believer’ zijn of dat het een overtuiging betreft. Hij berust zich op 

wetenschappelijke publicaties en voor hem betreft het een recht- 

vaardigheidsprincipe. 
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Leferink vraagt of Van Gils hiermee bedoelt dat wetenschappers  

niet ethisch zijn. Van Gils zegt dat hij dat op geen enkele manier 

wil beweren.  

Vriens merkt op dat hij wel een overtuiging heeft, namelijk dat je ziek 

van EMV kan worden. Hij refereert naar zijn ervaring die hij vorige 

bijeenkomst vertelde, namelijk dat hij steeds zieker is geworden van  

de DECT-telefoon thuis. Zodra hij deze EMV-bron wegnam, werd hij 

beter. Vriens benadrukt dat hij niet de enige ervaringsdeskundige is.  

Er zijn heel veel ervaringsverhalen van mensen die niets van EMV 

afwisten en hier wel doodziek van zijn geworden. 

Samenvatting

De gespreksleider vat samen. 

We zitten in de situatie dat we meer wetenschappelijke onzekerheid 

accepteren dan in het verleden. Volgens het model dat Van der Sluijs 

noemde, moeten we dan ruimte bieden aan meer interpretaties.  

Dat zou als volgende stap impliceren dat we ook een ander vorm van 

communicatie gaan hanteren. 

Het gaat om de synthese van de wetenschapper die wil blijven verant-

woorden, maar dit toch op een meer open manier moet doen. Bijvoor-

beeld door ander taalgebruik, een andere toon, misschien sneller en 

moeten trachten grotere groepen te bereiken. 

Het is duidelijk zichtbaar dat beide groepen (Kennisplatform en Klank-

bordgroep) met een communicatieprobleem zitten. Beide zoeken naar 

nieuwe uitgangspunten, maar ondertussen wacht de maatschappij op 

een antwoord. Beide groepen moeten elkaar ergens vinden, met behoud 

van eigen taak. Daarbij is het van belang dat het om meer gaat dan 

ratio en evidence based. Je zal met meer variabelen in de communicatie 

rekening moeten te houden. 

De gespreksleider betwijfelt of voorkomen kan worden dat in de dis-

cussie hierover improductieve herhalingen (loops) voorkomen.  

Toch concludeert hij dat deze discussie vandaag een stap vooruit was. 

Het Kennisplatform toont zich moedig door niet in een ivoren toren te 

blijven zitten. De leden van de Klankbordgroep zijn eerlijk in hun strijd 

om op te komen voor mensen die last hebben van EMV.
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69advies nationale 

ombudsman 

De heer dr. A.F.M. Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, is van 

tevoren gevraagd om het Kennisplatform advies te geven. Hij vertelt 

met welk idee hij naar deze vergadering is gekomen en wat hem 

opviel aan deze discussie. Vervolgens legt hij als advies een aantal 

vragen voor aan het platform. 

Tijdens het inlezen viel hem op hoe interessant en bijzonder het is 

dat in onze samenleving een dergelijk kennisplatform is opgericht  

voor zo’n lastig onderwerp als EMV. Het gesprek tijdens de vergadering 

bleek een lastig gesprek. Hij benadrukt dat alle aanwezigen dit gesprek 

wel zijn aangegaan en hij vindt dit een felicitatie waard. Hij vindt het  

jammer dat de discussie niet met camera’s is opgenomen, omdat 

 dan zichtbaar was hoe de discussie inclusief de lichaamstaal verliep.  

Het was een boeiend proces waarbij spanning en emoties zichtbaar  

waren. De Nationale Ombudsman benadrukt dat dit een waardevol 

proces was. Eerder noemde hij al dat de discussie van het  lastige  

onderwerp  EMV, het karakter lijkt te hebben van een gordiaanse  

knoop. De neiging bestaat om aan uiteindes te trekken, maar het  

ontwarren van de knoop wordt daarmee steeds lastiger.  
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Brenninkmeijer is gevraagd om het Kennisplatform advies te geven. 

Zijn eerste advies is: hou dit lastige gesprek vol, want u komt zeker 

verder. Het is niet alleen maar trekken aan de knoop, er gebeurt  

wel degelijk meer. 

Als verder advies legt de Ombudsman een aantal lastige vragen voor 

aan het Kennisplatform:

1 Wat is de verhouding van het Kennisplatform ten opzichte van 

 de minister? 

 Dit is een punt dat een paar maal in de discussie aan de orde is  

 gekomen. Er is gesproken over de term ‘bliksemafleider’ en over de  

 stilte uit Den Haag (sinds 2006 heeft de politiek niets meer gezegd  

 over EMV en gezondheid). 

 Volgens de Ombudsman is de vraag die gesteld moet worden de  

 volgende: wat zou er gebeuren als het Kennisplatform er niet  

 zou zijn? 

2 Met betrekking tot  het Kennisplatform hoort de Ombudsman  

 verschillende termen, zoals ‘ivoren toren’ en ‘strijd om kennis- 

 berichten’. Hij stelt de vraag: is er één centraal punt bij het 

 Kennisplatform? Dat wil zeggen; één site, één folder, één informa- 

 tiekanaal? Of zijn er meerdere? Want dat ene punt schept namelijk  

 wel verantwoordelijkheid. De vraag is of die verantwoordelijkheid  

 door het Kennisplatform te dragen is?

3 De Ombudsman stelt dat we complexe vraagstukken moeilijk aan  

 kunnen. We hebben als mens de neiging om zo’n vraagstuk te  

 vereenvoudigen tot een statische benadering van het probleem.  

 Hij heeft echter in de vergadering een geweldige dynamiek gezien.  

 Juist die dynamiek is heel belangrijk, oftewel de beweging in het  

 onderwerp. De vraag is: hoe kan het Kennisplatform er optimaal  

 aan bijdragen dat die dynamiek in het proces blijft? Zodat het  

 geen statisch gebeuren wordt waarbij iedereen aan het uiteinde van  

 de gordiaanse knoop trekt.
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4 Het is de Ombudsman opgevallen dat het woord kennis centraal 

staat bij het Kennisplatform. Kennis is macht. Kennisberichten zijn   

macht, want daar is veel om te doen. De vraag is: hoe kijkt het  

Kennisplatform aan tegen de redactiefunctie binnen het platform?  

Hoe gaat het platform hiermee om? Is er bijvoorbeeld een hoofd- 

redacteur, net zoals op redacties? Of kan het platform zonder  

hoofdredacteur?

De Nationale Ombudsman is van mening dat met deze vier vragen  

het Kennisplatform vordering kan maken. Hij benadrukt nogmaals dat  

het goed is dat het platform en de Klankbordgroep op deze manier met  

elkaar in discussie zijn en dat het ook goed is dat het een lastig gesprek  

is. Het is vooral de vraag hoe we omgaan met die lastigheid? 

Brenninkmeijer sluit af met de eerder gestelde vraag: ‘wat doe ik als  

moeder?’. Eerder in de discussie schetste hij daar  vier kringen omheen:  

wat doe ik zelf, wat doe ik met mijn directe omgeving, wat doe ik met  

mijn ruimere omgeving, wat vind ik dat in het algemeen belang moet  

gebeuren? De vraag is wat we doen met die kringen? Mensen kijken  

verschillend aan tegen het probleem van EMV en gezondheid. Er zijn  

mensen die heel afstandelijk zijn en die het eerst nog willen aanzien.  

Andere  mensen zeggen dat het toch zichtbaar is dat EMV gezondheids- 

effecten heeft en vinden dat je niet om dit probleem heen kan. En er  

zijn mensen die qua zienswijze hier tussenin zitten. Dat zijn allemaal 

verhalen op zich, daar kun je iets mee, besluit de Ombudsman.
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73slotwoord en 

rondvraag 

De voorzitter dankt eerst de Nationale Ombudsman voor zijn adviezen. 

Het Kennisplatform gaat daar zeker mee aan de slag. De voorzitter 

dankt ook alle aanwezigen voor hun inzet deze middag. In het bij-

zonder dankt hij de genodigde panelleden en de sprekers. Hij noemt 

Van der Sluijs die een theoretisch kader heeft geschetst ter verduide- 

lijking van de worsteling van het Kennisplatform; waar we staan en 

waar we naar toe moeten. 

De voorzitter merkt het volgende nog op. 

Het Kennisplatform en de Klankbordgroep bestaan nu zes jaar. 

Onder leiding van algemeen secretaris Van der Graaf, heeft iedereen 

ontzettend zijn best gedaan om te komen waar we nu staan. De voorzit-

ter refereert opnieuw naar de term ‘bliksemafleider’. Hij zegt persoon- 

lijk toe op zich te gaan nemen dat de politiek de hitte  moet gaan 

voelen. Er is een kort applaus vanuit de Klankbordgroep. 

De voorzitter wil zo de leden van de Klankbordgroep (hij richt zich 

onder andere tot Van Gils) helpen gehoor te krijgen bij de overheid.

Hij refereert naar één van de vragen die de Nationale Ombudsman 

noemde: wat zou er gebeuren als het Kennisplatform er niet meer was? 

Dit is een belangrijke vraag. Het bestuur van het platform heeft hier 
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de afgelopen jaren veel over gesproken met de ministeries, maar deze 

gesprekken gingen vooral over geld (bezuinigingen en minder budget) 

en bijna niet over inhoud.  

De voorzitter geeft aan dat het bestuur de ministeries de vraag gaat  

stellen of ze het Kennisplatform überhaupt willen continueren. Of gaan 

de ministeries zelf de hitte van de maatschappelijke discussie voelen? 

De voorzitter wijst erop dat het Kennisplatform ook haar beperkingen 

heeft. Het platform is erin geslaagd om kennis te bundelen en om  

de zes aangesloten organisaties met één mond te laten spreken. Hij 

prijst de grote inzet van de voorzitters van het communicatieforum  

(Woudenberg) en het wetenschapsforum (Lebret). 

Desondanks is de Klankbordgroep niet helemaal gelukkig met het 

Kennisplatform. Het is nu, zoals de voorzitter al eerder aangaf, aan de 

politiek om te beslissen of ze het platform en de Klankbordgroep willen 

behouden. Het bestuur zal deze vraag bij de ministeries neerleggen.  

De voorzitter hoopt dat de ministeries oog hebben voor wat  het 

Kennisplatform en de Klankbordgroep hebben bereikt en dat dit niet 

teniet wordt gedaan. Er moet nog nader uitgewerkt worden hoe de 

delegatie wordt samengesteld die het gesprek met de ministeries aan-

gaat. Het lijkt de voorzitter raadzaam om daar zowel  mensen van het 

Kennisplatform als  uit de Klankbordgroep in mee te nemen. 

Rondvraag

Hoedjes heeft een aantal opmerkingen. Ze spreekt eerst haar waar- 

dering uit over deze bijeenkomst, waar ze wederzijds respect ziet. 

Ze denkt alleen dat er wat ruis ontstaat door bepaalde instituten. Ze 

vindt het daarom een goed idee om mensen buiten het platform te vra-

gen om mee te doen met het gesprek met de ministeries, om duidelijk 

te maken dat dit Kennisplatform en de Klankbordgroep belangrijk zijn. 

Hoedjes pleit voor andere denkwijzen. Ze noemt als voorbeeld hoog-

spanningslijnen. Het ondergronds plaatsen van hoogspanningslijnen 

kan volgens haar goedkoper met toch toepassing van gelijkspanning.  

Hoedjes reageert op de opmerking van Van der Graaf die aanhaalde  

dat het bericht waar ze eerder naar refereerde een rapport van de  

Gezondheidsraad zou zijn. Ze vindt dat het tijd is om de positie van  

de Gezondheidsraad ten aanzien van het Kennisplatform te herzien.  

Er zijn naar haar mening veel klachten over de Gezondheidsraad 



75

(vanuit de Klankbordgroep) terwijl de GR slechts adviseur is van het 

Kennisplatform; toch wordt de Gezondheidsraad vaak genoemd in de 

kennisberichten, zo vindt Hoedjes. 

Hoedjes pleit er nogmaals voor dat het wetenschappelijk onderzoek 

evenwichtig beoordeeld moet worden. Ze stelt opnieuw voor om het 

Bioinitiative-rapport te beoordelen en op de agenda te zetten.

Schooneveld maakt zijn excuses voor zijn eerdere uitspraak dat er 

betere wetenschappers nodig zouden zijn. Hij bedoelde niet dat dit gold 

voor het wetenschapsforum van het Kennisplatform. Hij bedoelde dit in 

het algemeen. Op het moment zijn er nieuwe interessante ontwikkelin-

gen op het gebied van de neurobiologie. Hieruit blijkt dat zenuwcellen 

veranderingen vertonen in hun interacties onder invloed van geringe 

EMV. Hij pleit ervoor dat in deze vergadering een goede neuroweten-

schapper wordt uitgenodigd om dit toe te lichten. 

Swinkels vraagt naar de hoeveelheid bezoekers per maand op de web-

site van het Kennisplatform. Hij stelt dat de website de enige manier is 

waarop het platform informatie aan de burger geeft. 

Van der Graaf geeft aan dat hij het bezoekersaantal van de website 

niet paraat heeft. Hij merkt op dat de website niet de enige manier is 

waarop informatie naar de burger gaat. Het Kennisplatform stuurt ook 

‘eerste indrukken’ naar de media. Volgens hem moet het platform zich 

wel afvraagt hoe het ervoor kan zorgen dat deze informatie de burger 

op een effectieve manier bereikt. 

Swinkels beaamt dat dit de achterliggende vraag is. De media pakt het 

immers niet altijd op. Hij vindt dat de website van het Kennisplatform 

niet goed vindbaar is en hij vraagt zich af wie de bezoekers zijn van 

de site? Zijn dat overheidsfunctionarissen, media of burgers en zo ja, 

hoeveel zijn dit er?

Woudenberg geeft aan dat hier in het verleden naar is gekeken. Toen 

bleek dat in Nederland de best bezocht website over EMV die van Stop 

UMTS is. De website van het Kennisplatform stond als tweede. Het valt 

dus mee met de vindbaarheid. De website van het Kennisplatform is  

wel in eerste instantie bedoeld voor professionals. 

De voorzitter benadrukt dat het ook gaat om de vraag of de website 

meer toegankelijk moet zijn voor de burger?
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77bijlage 1

 
Uitgenodigde organisaties Klankbordgroep Elektromagnetische velden en 

gezondheid, 10 januari 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

– International Elektro-Magnetic Fields Alliance – IEMFA, www.iemfa.org

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

– Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl

– STOP UMTS, www.stopumts.nl

– Tennet, www.tennet.nl

– URSI Nederland, www.ursi.nl

– 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 genodigden:

– 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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