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2 3samenvatting

Op 8 november 2012 vond de achtste bijeenkomst van de Klankbord-

groep EMV plaats in ’s-Hertogenbosch. Op de bijeenkomst staan vier 

onderwerpen centraal, die ieder uitgebreid besproken zijn. Ten eerste, 

het onderwerp ‘EMV en voorzorgsmaatregelen’, waarbij uitvoerig is 

ingegaan op de vraag bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. 

Tweede onderwerp is ‘Zenden naar behoefte’. Dit is een voorstel van 

de Groep van Busssum om 24-uurs stralers te beperken. Het derde 

onderwerp is een discussie over de prioriteiten van het Kennisplat-

form, inclusief een voorstel van NPS om de Kennisplatformtaak met 

het onderwerp EMV en natuur uit te breiden. De vierde discussie ging 

over voorstellen van Stop-UMTS voor nieuw onderzoek naar de effecten 

op gezondheidsklachten van de vermindering van EMV in huis. 

Telecom en samenleving

De eerste presentatie is van F. Weening van MoNet, de vereniging van 

mobiele operators. Hij vertelt over de belangenafwegingen die opera-

tors moeten maken bij de uitrol en instandhouding van de mobiele 

netwerken. Hij legt uit dat het gebruik van mobiele netwerken sterk 

toeneemt, zowel in aantal als hoeveelheid dataverkeer en zowel privé 

als zakelijk. De mobiele operators hebben als doel ervoor te zorgen dat 

iedereen die dat wil bereikbaar is en blijft, via de mobiele netwerken. 
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Dat betekent ook dat iedereen het noodnummer 112 kan bereiken; 

daar spreekt de overheid de operators ook op aan. De operators doen dit 

door op strategische plekken antennes te plaatsen, en deze zo efficiënt 

mogelijk te gebruiken. Meestal zijn er geen klachten van omwonenden, 

maar soms wel. De operators krijgen dan vragen van bewoners die 

liever niet een lelijke mast in hun wijk willen of zich zorgen maken 

over hun gezondheid. Deze twee aspecten kunnen elkaar versterken. 

De operators kunnen geen uitspraken doen over het wetenschappelijk 

onderzoek op dit gebied, omdat het niet hun expertise is. Ze volgen 

daarom de aanwijzingen en voorschriften van de gezondheidsauto-

riteiten (overheid, WHO en Gezondheidsraad). Nieuwe technische 

ontwikkelingen volgen ze op de voet. 

Weening concludeert dat de maatschappelijke rol en de econo-

mische afhankelijkheid van mobiele netwerken groot is. Als de 

netwerken onderuit gaan, ontwricht dat de samenleving. Operators 

overleggen met belanghebbenden en proberen tegemoet te komen 

aan de bezwaren. Dit leidt echter in de meeste gevallen niet tot 

een bevredigende oplossing voor alle partijen. Ook de operator kan 

een ‘verliezende’ partij zijn, wanneer het plaatsen van antenne-

installaties wordt tegengehouden.

Paneldiscussie over EMV, voorzorg en samenleving

Drs. P. Vos van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 

houdt een inleiding op de paneldiscussie. De titel van zijn inleiding 

is ‘Voorkomen van elektrogevoeligheid, een rol voor de overheid?’. 

Hij benadrukt dat zijn voordracht vooral over het vraagteken zal gaan. 

Volgens Vos heeft het Kennisplatform te maken met twee fundamenteel 

maatschappelijke dilemma’s: 

1 Wat doen we als mensen gezondheidsklachten hebben waarvoor  

 we (nog) geen verklaring hebben? 

2 Wie stellen we aansprakelijk voor de gevolgen van een door velen  

 gewenste technologische ontwikkeling? Vos wijst erop dat dit 

 complexe dilemma’s van de moderne tijd zijn waar geen standaard-

 oplossingen voor zijn en waar ‘traditionele beleidsreflexen’ niet 

 meer werken. 

Vos stelt dat we voorlopig zullen moeten leven met de onzekerheid 

over oorzaak en gevolg als het gaat om EMV en gezondheidsklachten. 

Het is moeilijk om eenduidig aan te wijzen wie de verantwoordelijk-

heid hiervoor heeft. Een beroep doen op kennis en wetenschap helpt 

niet. Het is een illusie te denken dat kennis op zichzelf een oplossing 

biedt, en het gedrag van consumenten en producenten zal veranderen. 

Zonder duidelijk wetenschappelijke aanwijzing is er geen overheids-

verantwoordelijkheid mogelijk. Vos wijst erop dat mensen (consu-

menten, producenten, patiënten en artsen) wel erg makkelijk de 

verantwoordelijkheid voor preventie bij de overheid leggen, terwijl 

we zelf de risico’s vergroten. 

Vos stelt dat (alleen) het afkondigen van overheidsmaatregelen 

niet effectief is om risico’s van EMV uit te bannen. De producten en 

het gedrag waarvoor we EMV gebruiken, zijn zo vervlochten met het 

moderne leven en de welvaart, dat de overheid hier voor een groot 

deel machteloos is. Ook ontbreekt het aan voldoende harde weten-

schappelijke bewijzen die overheidsingrijpen zouden legitimeren. 

Dit Kennisplatform en de Klankbordgroep vormen volgens Vos het 

best mogelijke alternatief voor de overheid. Het is gebaseerd op ver-

trouwen, transparantie, bewustwording en het delen van kennis.

Vos heeft drie aanbevelingen:

1 Hulpverleners in eerste lijn, zoals huisartsen, zouden adequater  

 kunnen reageren op klachten van elektrogevoeligheid. De klacht 

 is onverklaarbaar, maar niet irrelevant.

 De vraag is hoe je toch kan helpen. Dit hoort bij de professionele  

 standaard van de hulpverlener en bij ‘personalized medicine’. Het  

 Kennisplatform zou hier blijvend de aandacht op kunnen vestigen.

2 Er moet een permanente discussie zijn tussen consumenten en 

 producenten. De kennisberichten van het Kennisplatform spelen  

 hier een belangrijke rol bij.

3 Het wetenschappelijk onderzoek heeft geen duidelijke relaties 

 aangetoond. Volgens Vos kan er wel nieuw soort onderzoek 

 worden ontwikkeld. Op het gebied van onderzoek van de incidentie  

 en prevalentie van de klachten valt volgens hem nog wel het een 

 en ander te verbeteren.
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Een aantal Klankbordgroepleden (NPS, Stichting EHS) reageert op de 

inleiding. Wat gemist wordt, is het feit dat er voor mensen geen keuze 

meer is in de ontwikkelingen van EMV bronnen. Dat de overheid geen 

standpunt kan innemen door gebrek aan wetenschappelijk bewijs, is 

een keuze. De overheid hinkt op twee gedachten maar spreekt dit niet 

duidelijk uit. De overheid zou veel meer informatie moeten geven aan 

burgers, zodat eigen verantwoordelijkheid nemen mogelijk wordt.  

Discussie over EMV, voorzorg en samenleving

Naar aanleiding van de inleidende presentatie van Vos volgt een 

uitgebreide discussie over de vraag bij wie welke verantwoorde-

lijkheden liggen als het gaat om EMV en voorzorgmaatregelen. 

De belangrijkste hoofdpunten die besproken zijn:

– EMV en gezondheid bevindt zich in een ‘interbellum’ 

 van wetenschappelijke onzekerheid. 

– Noodzaak tot communicatie met de maatschappij over 

 onzekerheden.

– Meer maatschappelijke en medische aandacht is nodig 

 voor de gezondheidsklachten omtrent EMV.

– Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid is nodig.

– Het aanbieden van handelingsperspectieven is nodig.

– De rol van de industrie.

– Hoe verder met concreet handelen en samenwerking?

– Niet verschuilen achter ‘evidence based’.

– Hoe is de bereidheid om tot handelen te komen?

EMV en gezondheid bevindt zich in een ‘interbellum’ van weten-

schappelijke onzekerheid:

Dit is voorlopig niet opgelost. De meningen verschillen of het über-

haupt een keer opgelost zal worden, of er een einde aan dit ‘interbel-

lum’ zal komen. In een situatie als deze is het van belang dat er wel 

gehandeld wordt. Dr. R.M. Meertens (Universiteit Maastricht) is expert 

in communicatie bij soortgelijke maatschappelijke kwesties. Zij stelt 

dat twee acties nodig zijn in zo’n ‘interbellum’ periode: je moet zorgen 

dat er wetenschappelijk bewijs komt en je moet bepalen wat je in de 

tussentijd doet. Ze wijst erop dat het bestaan van het Kennisplatform 

en de Klankbordgroep al een onderdeel is van dergelijke acties.

Noodzaak tot communicatie met de maatschappij over onzekerheden:

Prof. dr.ir. M. Haas (NIBE, TU Delft) roept op om burgers op de hoogte 

te stellen van de onzekerheden. Pas als mensen geïnformeerd zijn over 

het feit dat EMV misschien schadelijk kan zijn voor de gezondheid of 

misschien niet, dan kan met elkaar gepraat worden. En dan kan ook 

iedereen voor zichzelf besluiten al dan niet mee te doen aan de 

enorme toename van dataverkeer. Lebret (Wetenschapsforum KP) 

stelt dat het Kennisplatform al probeert die onzekerheden te duiden 

en verschillende handelingsperspectieven te schetsen voor individuen 

en overheden. 

Velen, in het discussiepanel en de Klankbordgroep, zijn het eens over 

het feit dat met de maatschappij over onzekerheden gecommuniceerd 

moet worden. Er is wel veel discussie bij wie die verantwoordelijkheid 

ligt, en wie hierin een coördinerende of aansturende rol moeten spelen. 

Meer aandacht is nodig voor de gezondheidsklachten omtrent EMV: 

Drs. H. Jans (arts Maatschappij en Gezondheid, adviseur GGD’en) pleit 

voor meer aandacht voor de klachten van mensen die last hebben van 

EMV. De zorgverlening moet beter betrokken zijn en bedenken wat ze 

deze mensen kan bieden. Betere begeleiding en het bieden van hande-

lingsperspectieven is nodig. 

Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid:

Er wordt erkend dat consumenten ook zelf voorzorgsmaatregelen 

kunnen nemen. Maar er is ook kritiek op de overheid voor het afschui-

ven van haar verantwoordelijkheid op deze eigen aansprakelijkheid van 

de burger. De overheid heeft immers ook verantwoordelijkheid als het 

gaat om de gezondheid van burgers. Ook is de vrije keuze ten aanzien 

van ‘EMV gebruik’ heel beperkt; als je zelf niet voor mobiele telefonie 

kiest, is het toch overal om ons heen. De EMV gezondheidsklachten 

zijn echter lastig omdat ze als ongemakkelijk worden gezien. Mw. C. 

Schooneveld (Schooneveld Advies, adviseur EHS) stelt voor om de erva-

ringen van mensen die last hebben van EMV ten positieve te benutten 

door hun ervaringen te gebruiken om nieuwe kennis en producten 

te ontwikkelen. 
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Het aanbieden van handelingsperspectieven is nodig:

Mw. Meertens noemt drie argumenten waarom het bieden van 

handelingsperspectieven belangrijk is. Ten eerste helpt het de mensen 

die daadwerkelijk elektrogevoelig zijn. Ten tweede, helpt het ook de 

mensen die niet elektrogevoelig zijn, maar last hebben van de continue 

prikkels van mobiele telefonie. Als derde argument, geeft handelings-

perspectief een middel om bezorgdheid op zichzelf te verminderen. 

Deze bezorgdheid kan heel fundamenteel zijn; evolutionair zit het 

in ons dat als  we een dreiging zien, we meteen willen handelen. 

Stichting EHS benadrukt het belang van het verminderen van EMV 

binnenshuis, en dan niet alleen de WiFi en DECT, maar andere 

elektrische apparaten die tot netvervuiling leiden. Stichting EHS 

pleit ervoor dat het Kennisplatform helpt bij de kennisverspreiding 

over wat mensen zelf hier aan kunnen doen. 

De rol van de industrie:

Weening (MoNet) en Veldhuizen (TenneT) reageren op de vraag wat 

de industrie kan doen qua voorzorgsmaatregelen. Weening vindt dat 

MoNet op basis van de huidige wetenschappelijke kennis niet veel 

kan doen en dat dat ook niet van MoNet verwacht moet worden. 

MoNet neemt verantwoordelijkheid door de burger te informeren op 

basis van internationale intiatieven (via de website). Veldhuizen vertelt 

dat TenneT een nieuw type hoogspanningsmast heeft ontwikkeld, 

waarbij de magneetveldzone veel smaller is dan bij de oude masten. 

Hoe verder met concreet handelen en samenwerking? 

Er is discussie over de vraag hoe we verder kunnen komen en hoe elke 

partij daar proactief in kan zijn. Mw. Meertens benadrukt het belang 

van handelingsperspectieven en denkt dat iedere partij moet proberen 

een stap extra te zetten. Lebret geeft aan dat de Denkgroep Elektro-

gevoeligheid illustreert hoe het Kennisplatform extra stappen heeft 

gezet samen met de maatschappelijke belangen organisaties. 

Niet verschuilen achter ‘evidence based’:

Er is ook opnieuw discussie over het argument van ‘evidence based’; 

d.w.z. dat er nog geen wetenschappelijk bewijs is. Er wordt gesteld 

dat overheid en industrie zich daar niet achter moet verschuilen en 

dat het beter is om te focussen op handelingsperspectieven en dit 

beter te organiseren in de gezondheidszorg. 

Hoe is de bereidheid om tot handelen te komen?

Over deze vraag is uitgebreide discussie. Men is het eens over het 

feit dat ook de overheid moet bewegen. Iedere partij ziet de noodzaak 

tot handelen in. Echter, zo stelt Lebret, welke stappen dat moeten zijn, 

daarover verschillen de meningen. Hij stelt dat we oplossingen 

moeten vinden voor dit dilemma. Ook het monitoren van dit actief 

handelen gebeurt niet goed genoeg nu. Mw. Meertens merkt op dat 

vaak ten onrechte wordt gedacht dat het aanbieden van handelings-

perspectieven mensen bang of ongerust maakt. Vaak valt dit heel erg 

mee in de praktijk. Mensen worden ongeruster van het idee dat ze 

niet geïnformeerd worden. 

Samengevat

Discussieleider Dekoninck vat samen: Er is nog veel tijd nodig om echt 

empirisch bewijs over EMV en gezondheid te krijgen. Ondertussen is 

er een maatschappelijke context en kunnen de vier actoren (overheid, 

wetenschap, industrie, consument) zich niet zomaar onttrekken van de 

eigen verantwoordelijkheid. In deze discussie is gebleken dat iedere par-

tij wel degelijk iets kan doen. De burger kan zelf maatregelen nemen 

(zoals binnenshuis). De producent (providers) is niet alleen maar com-

mercieel bezig, maar kan iets doen in de communicatie. De overheid 

kan het voortouw nemen zodat de handelingen/acties structuur krijgen. 

De wetenschap heeft als taak om deze periode van onzekerheden 

(‘interbellum’) zo kort mogelijk te maken. 

De voorzitter concludeert dat ook het bestuur van het Kennisplatform 

hier iets mee kan. Het Kennisplatform, dat voorheen vooral bezig 

was met de duiding van de wetenschappelijke publicaties, is inmiddels 

al een stukje opgeschoven naar voorlichting en het bieden van hande-

lingsperspectieven. De belangrijkste conclusie is dat ook de overheid 

en de industrie hier meer mee moeten doen en niet alleen maar in 

de kleine lettertjes. 
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Zenden naar behoefte

Het NIBE, Stichting EHS, Stop-UMTS en NPS hebben samen als de Groep 

van Bussum een projectvoorstel om 24-uurs stralers te beperken. Prof. 

dr ir M. Haas (NIBE) presenteert dit voorstel. De Groep van Bussum vindt 

dat 24-uurs stralers vaak langdurige zinloze stralingsbelasting geven, 

onnodige gezondheidsrisico’s opleveren en onnodige elektroverbrui-

kers zijn terwijl er wel goede alternatieven zijn. De groep pleit voor een 

matiging van de stralingsbelasting. Bovendien wil de groep dat mensen 

beter en voldoende geïnformeerd worden over de risico’s en alterna-

tieven, zodat mensen vrije keuze hebben. 

De Groep van Bussum wil de volgende doelen bereiken:

– Publieksvoorlichting, met ondersteuning en advies van 

 het Kennisplatform. 

– Dit in de vorm van folders, over de risico’s en de alternatieven. 

– Ook vermeldingen op websites van Kennisplatform, GGD, Antenne- 

 bureau, RIVM, Ministeries etc. Hopelijk ook op de site van MoNet. 

– Speciale voorlichting aan alle scholen en plaatsen met kinderen 

 en jongeren.

– Oproep aan fabrikanten om andere soorten apparaten te ontwik-

 kelen, zoals speciale WiFi-modems.

– Oproep aan providers om de draadloze techniek minder te propa-

 geren en de risico’s op de apparaten te vermelden. Bijvoorbeeld  

 automatisch WiFi krijgen, zonder te vertellen dat de kastjes ook  

 anders in te stellen zijn. 

– Met netwerkbeheerders heldere afspraken maken over de standaard-

 instellingen. En dat zij voor slimme meters de optie bieden voor  

 data-retrieval via GPRS dan wel via PLC routes. 

– Aankaarten van de problematiek van de 24-uurs stralers bij de 

 Nederlandse ministeries en de Europese Commissie. 

De volgende acties zijn nodig:

– Discussie binnen het Kennisplatform en de Klankbordgroep 

 (zoals vandaag). 

– Publicatie van de zienswijze van de maatschappelijke groeperingen,  

 met steun van het Kennisplatform. 

– Met hulp van het Kennisplatform overleg voeren met diensten 

 binnen de betrokken ministeries (I&M, IEI) om wijzigingen te

 implementeren. Ook overleg met Europese instanties. 

– Het schrijven van een zwartboek over de gevaren van 24-uurs stralers 

 binnenshuis, met praktijkvoorbeelden. 

In de discussie wordt positief gereageerd op dit voorstel. Niemand 

heeft bezwaar tegen dit voorstel. Een aantal bruikbare adviezen worden 

genoemd. Een redelijk aantal partijen geeft aan te willen meewerken of 

mee te denken. 

Paneldiscussie over de prioriteiten van het Kennisplatform en het 

onderwerp Natuur

Als inleiding op de paneldiscussie presenteert mw. ’t Hart, secretaris 

van het communicatieforum, de activiteiten en prioriteiten van het 

Kennisplatform voor 2013. 

De vijf prioriteiten die het Kennisplatform voor 2013 voorstelt, zijn:

– Elektriciteit in en om het huis; met in eerste instantie aandacht 

 voor hoogspanningslijnen en gezondheid. 

– Mobiele communicatie en gezondheid. Met o.a. aandacht voor de  

 maatschappelijke zorgen over kinderen en mobiele communicatie. 

– Elektromagnetische velden in arbeidssituaties. En in het

 bijzonder MRI.

– Handelingsperspectieven bij verschillende bronnen van EMV.

– Wetenschapscommunicatie en maatschappij. 

Na de presentatie wordt vanuit de Klankbordgroep gepleit voor 

het meenemen van vuile stroom bij het onderwerp elektriciteit 

in en om het huis. Verdere, uitgebreidere bespreking volgt in de 

latere paneldiscussie.

De tweede inleidende presentatie is van H.T.J. Tuithof, namens het 

NPS. Het NPS pleit voor een uitbreiding van de taak van het Kennis-

platform, waarin ook aandacht is voor effecten van EMV op de natuur. 

Tuithof wijst op verschillende voorbeelden, zoals bijen die verdwijnen, 

en allerlei ziektes en achteruitgang bij bomen. Er is dus genoeg reden 
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voor ongerustheid over de invloed van EMV op de natuur. Tuithof pleit 

ervoor dat de (landelijke) overheid het belang in ziet om naar EMV in 

onze leefomgeving te kijken, inclusief natuur. Volgens hem is het hoog 

tijd voor beleidsveranderingen. Hij beargumenteert wat onderzoek naar 

EMV en natuur kan opleveren: bijvoorbeeld betrekkelijk lage onder-

zoekskosten en redelijk snel resultaat. 

Vanuit het departement EL&I, directie Natuur en Biodiversiteit 

is aangegeven ‘dat het onderwerp EMV en natuur niet behoort tot de 

onderzoeksprioriteiten van de directie Natuur en Biodiversiteit. Natuur-

organisaties hebben daar ook niet om gevraagd’. Zij nemen daarom 

niet deel aan de paneldiscussie.

Discussie over de prioriteiten van het Kennisplatform en het 

onderwerp Natuur

In deze discussie komt aan bod met welke onderwerpen en activiteiten het 

Kennisplatform zich in 2013 bezig zou moeten houden. Inleidend op deze 

discussie waren de twee voorgaande presentaties: de uiteenzetting van de voor-

gestelde prioriteiten door het Kennisplatform, en het pleidooi van het NPS om 

ook de natuur als onderwerp mee te nemen in de taakstelling. De taak van 

het Kennisplatform is bij instelling namelijk beperkt tot EMV en Gezondheid, 

waar effecten op de natuur buiten vallen. 

Er is discussie over het nut van EMV onderzoek in de natuur en of 

dit wel vertaald kan worden naar de gezondheidssituatie bij de mens. 

Lebret (Wetenschapsforum KP) en Van Rongen (GR) stellen dat metho-

dologisch onderzoek in de natuur heel moeilijk is. Bovendien zijn 

resultaten bij bomen lastig te vertalen naar de gezondheidssituatie 

van de mens. Verschillende Klankbordgroepleden – Vriens (Stop-UMTS), 

Timmer (EHS), mw. Hoedjes (Schoon Land) – zijn het daar (deels) niet 

mee eens. Zij vinden dat onderzoek naar EMV- effecten op de natuur 

wel degelijk nut heeft. Dergelijk onderzoek kan informatie leveren over 

het puur biologische effect, en de natuur kan als signaalfunctie 

dienen en zo essentiële informatie voor het totaalbeeld van EMV 

opleveren. Van Rongen erkent dat onderzoek bij planten inderdaad 

waardevolle informatie kan opleveren over mechanismen, maar vindt 

dat het EMV onderzoek in planten en ecosystemen wat nu beschikbaar 

is nog te weinig om wetenschappelijke conclusies te trekken over EMV 

(De experimenten moeten van wetenschappelijke standaard zijn en ook 

moet er een voldoende aantal onderzoeken zijn, aldus Van Rongen). 

Onder leden van de Klankbordgroep is twijfel of het onderwerp 

Natuur, hoe interessant ook, wel moet worden opgenomen in de 

prioriteiten van het Kennisplatform. Dit gaat namelijk ten koste van 

andere activiteiten. Iedereen ziet het belang in van alle (vijf) voorge-

stelde prioriteiten. 

Mw. Schooneveld (Schooneveld Advies) pleit voor explicietere aandacht 

voor EHS bij de prioriteit ‘Handelingsperspectieven’. Mw. de Koning 

(NVMBR) brengt de urgentie van de MRI-beroepsgroep onder de aan-

dacht (prioriteit ‘EMV in arbeidssituaties’); de gezondheidszorg werkt 

met steeds krachtigere MRI-apparaten. 

Er is discussie en aandacht voor de prioriteit ‘Wetenschapscommuni-

catie en maatschappij’. Verschillende leden van de Klankbordgroep – 

Vriens (Stop-UMTS), Van Gils (NPS) – benadrukken het belang van deze 

prioriteit. Daarbij dient het Kennisplatform zich vooral te richten op 

communicatie in bredere zin, met de maatschappij, en niet te focus-

sen op nieuw onderzoek. Lebret (Wetenschapsforum KP) stelt dat het 

Kennisplatform juist als taak heeft de wetenschappelijke onzekerheden 

te duiden in het licht van maatschappelijke vragen. Wel stelt hij ter dis-

cussie of het Kennisplatform er in slaagt om voldoende actief de burger 

te bereiken. 

Vanuit de Klankbordgroep (Timmer, EHS) wordt de zorg voor oneigen-

lijke belangen uitgesproken, tijdens deze wetenschapscommunicatie. 

Lebret stelt dat het Kennisplatform en de onderliggende organisaties al 

veel hebben gedaan om (wetenschappelijke) integriteit te waarborgen, 

maar dat ondanks dat toch twijfel blijft bestaan bij een deel van de 

Klankbordgroep. Hij vraagt of open debat, met het noemen van speci-

fieke namen en instanties, een oplossing kan bieden. Hij benadrukt dat 

het oplossen van deze twijfel belangrijk is om verder te komen in de 

samenwerking tussen Kennisplatform en Klankbordgroep. 
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Naar aanleiding van de discussie, concludeert de voorzitter:

– De vijf door het Kennisplatform voorgestelde prioriteiten zijn 

 positief ontvangen. Iedereen is het eens over het belang van deze 

 activiteiten. Onderstaande nuances zijn wel nodig:

– EHS of elektrogevoeligheid moet duidelijker benoemd en geformu-

 leerd worden in de prioriteit ‘Handelingsperspectieven bij verschil-

 lende bronnen van EMV’.

– Vuile stroom moet toegevoegd aan de prioriteit ‘Elekriciteit in 

 en om het huis’.

– Wetenschapscommunicatie en maatschappij is een van de belang-

 rijkste prioriteiten. 

– Het Kennisplatform ziet nut en noodzaak in om ook na 2014 door 

 te gaan. Daarvoor moeten wel middelen zijn. Op 5 december 2012  

 praat het bestuur van het Kennisplatform met haar opdrachtgever,  

 Ministerie van I&M, over de toekomst van het platform. Schutte  

 (I&M) geeft aan dat over andere financieringswegen nagedacht 

 moet worden.

– Vervolgdiscussie is nodig over de vraag of het Kennisplatform moet  

 communiceren over het duiden van wetenschap of dat zij ook actief  

 met de burger moet communiceren over handelingsperspectieven.

 

Dr L.Vriens presenteert namens Stop-UMTS twee voorstellen voor 

cohort-studies naar de mogelijke effecten van radiofrequente EMV 

op de mens. Hij werpt de volgende vragen op ter discussie met de aan-

wezigen: wat zouden deze studies kunnen opleveren, kunnen ze een 

goede wetenschappelijke duiding geven en zijn we er maatschappelijk 

bij gebaat? 

Vriens pleit voor omgekeerde provocatiestudies; deze zijn nieuw en 

nog nooit eerder uitgevoerd. Dit zijn studies waarbij je mensen die 

langdurig zijn blootgesteld aan RF-EMV plotseling de blootstellings-

bronnen uitschakelt en dan kijkt naar het effect op de gezondheid. 

Hij heeft geen systematische wetenschappelijke studies op dit gebied 

gevonden. Er zijn echter wel veel ervaringsverhalen, namelijk de ver-

halen van EHS’ers, die bij het overgaan van een omgeving met veel 

straling naar een omgeving zonder straling, een verbetering van 

hun klachten ervaren.

Een van de voordelen van deze omgekeerde provocatietests is dat dit 

onderzoek over een middellange termijn kan worden gedaan; het is 

een kwestie van maanden en niet van jaren. Een ander essentieel 

voordeel is dat er een scherpere overgang valt te meten; het verschil in 

welbevinden van wel stralingsbelasting naar geen stralingsbelasting is 

veel scherper dan andersom. Elektrosensitief worden duurt vaak lang 

en soms jarenlang. Als mensen echter eenmaal problemen hebben en 

je haalt plotseling de straling weg, is er vaak al na enkele dagen effect. 

Vriens vertelt hoe de aanpak van zo’n omgekeerde provocatiestudie 

kan zijn. Onder meer moet je beslissen welke stralingsbelasting je gaat 

onderzoeken. De zendmast of hoogspanningslijn kan je niet zomaar 

verplaatsen. In huis kan je wel de straling uitzetten van DECT, WiFi of 

mobiele telefoons. Daarom moet de provocatietest zich op de straling 

binnenshuis richten. Voor de selectie van geschikte proefpersonen stelt 

Vriens voor om te putten uit de patiëntengroepen van de LOK, SOLK 

en NOLK poliklinieken (opgericht voor mensen met lichamelijk onver-

klaarde klachten) en erkende ADHD-patiënten. 

Over de uitvoering van het onderzoek doet Vriens het volgende voor-

stel: Bij het onderzoek wordt eerst een meting bij de deelnemers thuis 

gedaan, om de overige stralingsbronnen uit te sluiten. Vervolgens 

houden de deelnemers een logboek bij met klachten. Dit doen ze 

gedurende een maand in de oude situatie, dus met de straling zoals 

het was, en vervolgens 2 maanden na uitschakeling van de straling. 

De meting moet 2 maanden moet duren, want bij een paar dagen 

meten kan een placebo-effect optreden. Bij een follow-up worden 

mensen na een half jaar nog eens ondervraagd, om vast te stellen 

of de verbeteringen blijvend zijn geweest.

Na de presentatie volgt een discussie met opbouwende kritiek en 

opmerkingen. Steun wordt uitgesproken voor dit voorstel vanuit de 

Klankbordgroep. Ook Lebret, voorzitter van het wetenschapsforum 

KP-EMV, geeft aan dat er interessante elementen in het voorstel 

zitten en hij heeft suggesties en aanvullingen. 
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inhoudsopgave

wat is de klankbordgroep emv?

een tot tweemaal per jaar nodigt het kennisplatform emv en gezondheid 

de klankbordgroep emv uit voor een bijeenkomst in den bosch. de klank-

bordgroep emv bestaat uit landelijke en maatschappelijke organisaties die 

betrokken zijn bij het onderwerp elektromagnetische velden. dit zijn onder 

andere organisaties die zich zorgen maken over de mogelijk invloed van emv 

op onze gezondheid en beroepsverenigingen van beroepen waar men veel met 

emv apparatuur werkt. maar ook gaat het om partijen die vanuit bedrijven en 

wetenschap zich interesseren voor de ontwikkeling van kennis en toepassing 

van emv en mogelijke effecten die deze kunnen hebben op de gezondheid.

Vervolgafspraken

– Het onderwerp ‘Wetenschapscommunicatie en maatschappij’ 

 zal uitgebreid aan bod komen op de volgende Klankbordgroep-

 vergadering van 10 januari 2013. Hiervoor worden o.a. de Nationale  

 Ombudsman en wetenschapsjournalisten voor uitgenodigd.

– Op 5 december heeft het bestuur van het Kennisplatform een  

 overleg met opdrachtgevende ministeries. Aan de orde zal komen  

 hoe het verder gaat in 2014 en daarna, en wat de taakopvatting is  

 van het Kennisplatform.

– Het jaarplan voor 2013 zal naar aanleiding van de discussie 

 worden bijgesteld.
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Aanwezigheidslijst. Naast vertegenwoordigers van de Klankbord-

groep, 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)
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De vaste voorzitter van het Kennisplatform, mr. dr. A.G.J.M. 

Rombouts is wegens ziekte verhinderd. Bestuurslid van het Kennis-

platform en directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, 

mr. P.A. Spijkerman, neemt het voorzitterschap voor vandaag waar. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij verzoekt de aan-

wezigen om mobiele telefoons uit te schakelen en niet op stand-by te 

zetten. Voor deze bijeenkomst zijn naast 30 klankbordgroep organisa-

ties de Gezondheidsraad, vertegenwoordigers van de departementen 

en wetenschappers uitgenodigd.

Hij informeert de aanwezigen over de praktische zaken. Van de ver-

gadering wordt zoals gebruikelijk een verslag gemaakt. Bij het verslag 

zal ook een lijst komen waaruit blijkt wie zijn uitgenodigd en wie 

hebben deelgenomen. Het Kennisplatform gebruikt het verslag voor 

het nieuwe jaarplan en de activiteiten die prioriteit krijgen. ZonMw 

gebruikt het verslag als context voor haar onderzoeksprogramma. 

Het verslag wordt zowel aan de Klankbordgroepleden toegezonden 

als aan de verschillende betrokken ministeries en de Gezondheidsraad. 

De voorzitter wijst de Klankbordgroepleden op de declaratiemoge-

lijkheid bij het secretariaat van het Kennisplatform. 

– VERON - Vereniging voor Experimenteel Radio-onderzoek 

 in Nederland

– VNO – NCW / FME  

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

– Zelfhulpgroep Electrostress
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De voorzitter wijst er op dat er mogelijk een journalist aanwezig is. 

Hij benadrukt dat als een journalist over deze bijeenkomst schrijft en 

iemand citeert, hij het citaat vooraf dient voor te leggen aan degene 

die geciteerd wordt. 

De voorzitter noemt de onderwerpen die vandaag centraal staan:

– Telecom en samenleving;

– Voorzorgsmaatregelen;

– Zenden naar behoefte;

– Kennisplatform taken en prioriteiten. Met speciale aandacht 

 voor EMV en natuur;

– Nieuwe voorstellen voor onderzoekswegen. 

De voorzitter staat stil bij drie gebeurtenissen sinds de vorige ver-

gadering in maart: een kennisbericht over elektrogevoeligheid is 

uitgebracht, een Zembla-uitzending over mobiele telefoons en het 

overleg bij ZonMw op 6 september over de rol/relatie tussen onder-

zoeker en maatschappij. 

Kennisbericht elektrogevoeligheid

Met het kennisbericht over elektrogevoeligheid heeft het Kennis-

platform laten zien dat ze de gemaakte afspraken en stappen in 2010, 

over de rol van de Klankbordgroep, serieus neemt. Het Kennisplatform 

is ervan overtuigd dat we alleen maatschappelijk vooruit kunnen 

komen met dit onderwerp door samen te werken. Die samenwerking is 

niet gestopt bij het kennisbericht, maar krijgt ook vorm via de denk-

groepen. De Denkgroep Hulp bij Elektrogevoeligheid heeft al geleid tot 

enerzijds een ZonMw onderzoek naar diagnosemogelijkheden. Ander-

zijds werkt de Denkgroep aan ‘mogelijkheden om de EMV-blootstelling 

in om het huis te beperken’. Naar aanleiding van het kennisbericht 

Elektrogevoeligheid heeft een aantal elektrogevoelige mensen het 

Kennisplatform om een persoonlijk gesprek verzocht. Woudenberg 

(voorzitter communicatieforum) en Van der Graaf (secretaris Kennis-

platform) zullen een aantal elektrogevoelige mensen bezoeken om de 

persoonlijke ervaringen en behoeften te betrekken bij de Denkgroep 

Hulp bij Elektrogevoeligheid. 

De voorzitter vertelt dat de vooruitgang van de Denkgroep minder snel 

verloopt dan het Kennisplatform zou willen. Dat komt doordat het 

vinden van de juiste mensen tijd vergt, het lastig is om bereid-

willige artsen te vinden en vanwege het verminderde budget. 

Het Kennisplatform heeft geprobeerd extra financiering voor de 

Denkgroepen te krijgen, vooralsnog zonder succes. 

Reportage Zembla over mobiel bellen

Het Kennisplatform heeft afgelopen jaar naar aanleiding van 

maatschappelijke vragen een memo uitgebracht over kinderen en 

mobiele communicatie en een nieuwsbericht over mobiel bellen 

en kanker. Naar aanleiding van deze informatie in combinatie met de 

uitzending van Zembla is er een maatschappelijke discussie ontstaan 

in de media en op twitter. Termen die de revue passeerden waren: 

bangmakerij, bagatelliseren, slechte journalistiek etc. Het middel-

punt van de discussie is de vraag hoe informeer je de maatschappij 

zorgvuldig over wetenschap en over onzekerheden? Hierover heeft het 

Kennisplatform ook een brief ontvangen van een aantal leden van de 

Klankbordgroep. Het Kennisplatform heeft daarom een discussie op de 

agenda van de volgende Klankbordgroepvergadering op 10 januari 2012 

gezet (voor vandaag was dat praktisch niet meer te realiseren). De Natio-

nale Ombudsman zal ook aan deze discussie deelnemen. De voorzitter 

benadrukt hoe belangrijk het is om zorgvuldig met elkaar in gesprek 

te gaan, hoe moeilijk het ook is, en dat kan betekenen dat we over onze 

eigen schaduw heen moeten springen. 

Het Kennisplatform heeft naar aanleiding van de Zembla uitzending 

de fabrikanten gevraagd hoe het zit met de veiligheid van mobiel 

bellen tegen het oor. Het duurde enige tijd voordat is geantwoord. Bij de 

testen die gebeuren voordat mobiele telefoons op de markt worden ge-

bracht, worden de veiligheidslimieten bij gebruik van de telefoon tegen 

het oor niet overschreden. Dat volgt ook uit de Europese productnor-

men. Het Kennisplatform gaat deze kwestie formuleren in een kennis-

bericht, maar heeft daar nog enige tijd voor nodig. Het bericht over de 

veiligheid van mobiel bellen wordt begin 2013 afgerond en verspreid. 

Bijeenkomst 6 september 2012: onderzoeker en maatschappij

Naar aanleiding van de vorige Klankbordgroepvergadering van 

15 maart is bij ZonMw op 6 september een bijeenkomst geweest om 

de verhouding tussen onderzoeker en maatschappij nader te bespreken. 

De bijeenkomst is geleid door prof. dr. T.J.F. Savelkoul, voorzitter van de 
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ZonMw programmacommissie. De voorzitter wijst erop dat het verslag 

van deze bijeenkomst beschikbaar is. Bij de verwachtingen van deel-

nemers aan deze bijeenkomst vielen termen als: onbegrip, misinter-

pretatie, boven tafel krijgen, de wereld uit helpen. De bijeenkomst 

draaide om de vraag hoe het Kennisplatform verwachtingen ten 

aanzien van wetenschappelijk onderzoek realistisch kan maken. Het 

gaat er daarbij om de taakopvatting helder te krijgen, meer scherpte 

te krijgen in wat het Kennisplatform en de Klankbordgroep van elkaar 

(kunnen) verwachten.

Vanwege de reacties op de onderzoekspresentaties tijdens de vorige 

(7e) Klankbordgroepvergadering van 15 maart, is gesteld dat discussie 

mogelijk is, maar dat wel respectvol met de spreker moet worden 

omgegaan en niet op de persoon moet worden gespeeld. Kritiek op 

een onderzoeksvraag zodra de resultaten er zijn, is niet op zijn plaats 

tijdens de Klankbordgroep. Inbreng is mogelijk tijdens de formulering 

van de onderzoeksvraag bij de start van het onderzoek. 

Bij lopend onderzoek kunnen details worden aangepast maar niet 

de hele onderzoeksvraag. Bovendien ligt de structuur van het ZonMw 

onderzoeksprogramma vast. Maatschappelijke organisaties zijn bij 

ZonMw vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie, die sturing 

en inbreng kunnen meegeven. 

Samengevat zegt de voorzitter dat de bijeenkomst een helder gesprek 

was voor alle deelnemers. Het onderzoeksprogramma van ZonMw is 

mede erop gericht om mogelijke verklaringen voor elektrogevoeligheid 

te vinden en de maatschappelijke organisaties willen graag geïnfor-

meerd worden over de voortgang van de onderzoeken. Voor zowel 

de onderzoekers als de Gezondheidsraad staat voorop dat onderzoek 

van voldoende kwaliteit moet zijn en resultaten van voldoende maat-

schappelijke relevantie. 

Vanuit de Klankbordgroep wordt gevraagd waarom niet over andere punten van 

deze bijeenkomst wordt verteld. De algemeen secretaris, Van der Graaf, geeft aan 

dat er over veel onderwerpen is gesproken en dat dit na te lezen is in het verslag.

telecom en samenleving

F. Weening houdt een presentatie namens Vereniging MoNet, de 

vereniging van mobiele operators. Hij zal vertellen over de belangen-

afwegingen die de operators moeten maken bij de uitrol en instand-

houding van de mobiele netwerken. Hij waarschuwt van tevoren dat 

hij stellige uitspraken zal doen, om de discussie te verlevendigen.

Wat doet MoNet

MoNet is een vereniging met drie leden; Vodafone, T-Mobile en KPN. 

Dit zijn in Nederland de partijen die mobiele netwerken bouwen, onder-

houden en uitbreiden. Het doel van MoNet is zorg te dragen voor een 

maatschappelijk verantwoordde uitrol en instandhouding van mobiele 

netwerken in Nederland. Het gaat dan niet alleen om de afspraken met 

samenleving en omgeving, maar ook om afspraken over de veiligheid 

van mensen die op het dak moeten werken aan de antennes.  

Gebruik mobiele communicatie

Inmiddels zijn er 21,7 miljoen mobiele aansluitingen in Nederland. 

Als je dat aantal deelt door de 7,5 miljoen huishoudens die er in 

Nederland zijn, kom je uit op bijna 3 mobiele aansluitingen per 

huishouden. We hebben niet alleen meer apparaten gekregen in de 

afgelopen jaren, de apparaten doen ook steeds meer. Vroeger kon je 
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met een mobiele telefoon alleen bellen en sms’en, tegenwoordig 

zijn er veel meer toepassingen. De apparaten maken allemaal gebruik 

van het mobiele netwerk. Ook in de zakelijke omgeving neemt de 

afhankelijkheid van mobiele netwerken steeds verder toe.

Toenemend gebruik: meer antennes

Elk jaar is er een verdubbeling van de hoeveelheid data die over 

de mobiele netwerken gaat. Een mobiel netwerk werkt met antennes. 

Door de groei van het mobiele datagebruik komen er ook meer 

antennes. In het afgelopen jaar zijn er ruim 1400 antennes bijge-

komen in Nederland. Dat betekent dat er ongeveer 5 installaties per 

dag worden geplaatst. 

Bij 95% van de nieuw geplaatste antennes krijgen de operators geen 

klachten van omwonenden. Sterker nog, de vraag naar het mobiele 

netwerk is erg groot.

Natuurlijk zijn er wel eens problemen, het gaat dan vaak om twee as-

pecten. Het ene aspect gaat over ruimtelijke ordening: mensen vinden 

het niet mooi als er een 30 meter hoge antennemast in hun wijk komt. 

Het andere aspect is de zorg om de gezondheid. Deze dingen hangen 

vaak ook samen; mensen vinden de mast niet mooi, gaan googlen op 

internet en vinden dan allerlei afschuwelijke verhalen wat je van de 

straling van antennes zou kunnen krijgen. Dan willen ze de mast 

helemaal niet meer in hun wijk.

Het nut van antennes

Weening legt uit waarom antennes nodig zijn. Zonder antennes is 

er geen mobiel netwerk. Er moeten op strategische plekken antennes 

staan, anders is er niet overal dekking. Maar ook als ergens al dekking 

is, en het aantal gebruikers van het mobiele netwerk neemt toe, dan is 

er extra capaciteit nodig en moeten er antennes worden bijgeplaatst. 

Anders krijg je het effect dat er wel dekking is, maar je toch niet kan 

bellen, omdat iedereen op dat moment wil bellen, zoals bijvoorbeeld 

met oud en nieuw, of als er een file staat en iedereen tegelijkertijd 

naar huis belt. Vooral op de plekken waar al dekking is, leiden nieuwe 

antennes tot vragen; men ziet het nut en de noodzaak er niet van. 

Zeker als mensen zich zorgen maken over gezondheidseffecten, vraagt 

men of de mast niet ergens anders kan staan.

Antennes en gezondheid: 2 fictieve situaties

Weening legt twee fictieve situaties voor, die in praktijk soms 

voorkomen. 

– Situatie 1 Een operator wil een antenne plaatsen in een woonwijk  

 waar al dekking is. De bewoners maken zich zorgen en vragen of de  

 antenne niet ergens anders kan of ze willen plaatsing voorkomen.

– Situatie 2 Een operator heeft een antenne staan in een bepaalde  

 wijk, maar een aantal mensen geeft aan gezondheidsklachten te  

 hebben. Ze voeren actie om de antenne te laten verwijderen. 

Situatie 1: ‘not in my backyard’

De operator ziet dat in een bepaalde wijk meer mensen gebruik maken 

van de mobiele telefoon, en dat de antenne tegen het eind van zijn 

capaciteit aan begint te lopen. Om de capaciteit te verhogen, zou op 

deze plek een antenne moeten worden bijgeplaatst. Een aantal mensen 

wil dat niet. In dat geval gaat de operator overleggen met gemeente 

en bewoners om alternatieve locaties te vinden. De bewoners willen 

hem graag op een bepaalde plek hebben. De operator heeft echter een 

andere locatie gekozen die een optimale capaciteitsverhoging geeft en 

het probleem oplost, en dat is niet het geval op de plek die de bewoners 

hebben gekozen. Een andere oplossing zou zijn om, in plaats van een 

20 meter hoge mast, een mast van 40 meter neer te zetten op de plek 

die de bewoners hebben aangewezen, maar ook dat zou geen optimale 

capaciteitsverhoging geven. Weening merkt op dat het een misvatting 

is dat operators steeds maar overal masten willen neerzetten. Dat is 

niet het geval, maar soms is het noodzakelijk.

Het feit is dat de operator al van tevoren ziet dat de capaciteit moet 

worden uitgebreid, anders komt de bereikbaarheid in het geding. De 

klant ziet dat op dat moment nog niet. Voor plaatsing van een antenne 

overlegt de operator vaak met de gemeente en omwonenden. Weenings 

ervaring is dat dit zelden tot nooit een locatie oplevert die het pro-

bleem oplost, en waar iedereen blij mee is. Bovendien geldt: hoe 

dichter de antenne in de wijk staat, hoe lager de installatie kan zijn en 

hoe lager het vermogen van de installatie hoeft te zijn, en hoe minder 

moeite de mobiele telefoon hoeft te doen om bereik te hebben. Hoe 

verder de mast weg staat, hoe meer moeite de mobiele telefoon heeft.
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Weening concludeert dat als de operator een locatie voorstelt, er een 

noodzaak is, namelijk het netwerk in stand te houden. Door het NIMBY 

effect (not in my back yard / niet in mijn achtertuin) vinden de opera-

tors zelden tot nooit een alternatieve locatie die precies het doel bereikt 

waarvoor de extra antenne nodig is. De efficiëntste plek is meestal de 

plek waar de operator in eerste instantie mee kwam. Dat leidt soms tot 

onbegrip bij belanghebbenden en in de pers kan ophef ontstaan, maar 

daar gaat altijd een dergelijk traject aan vooraf.

Situatie 2: gezondheidsklachten

In situatie 2 geeft een groep bewoners aan dat ze last hebben van een al 

bestaande mast. Ze gaan naar de gemeente en de pers. De eigenaar van 

het pand waarop de installatie staat komt onder druk te staan en vraagt 

aan de operator of de antenne weg kan. 

De operator geeft aan dat dan alle mensen in een bepaald gebied 

direct een probleem met bereikbaarheid zullen hebben. De operator 

maakt een belangenafweging. 25% van de huishoudens in Nederland 

heeft geen vaste telefoonaansluiting meer. 80% van de 112 meldingen 

is afkomstig van een mobiele telefoon. Als de operator de antenne 

weghaalt, zijn alle huishoudens zonder vaste telefoon vanaf dat 

moment niet meer bereikbaar. Ze kunnen ook in een noodsituatie 

geen 112 meer bellen. Dat levert daadwerkelijk een gezondheidsrisico 

op. Daarbij geldt ook dat de operator op het matje wordt geroepen bij 

de rijksoverheid als in een bepaalde situatie 112 niet bereikbaar was. 

Aan de andere kant zijn ook de klachten van de bezwaarmakers daad-

werkelijk aanwezig, die ze zelf toeschrijven aan de antenne-installatie. 

De operators proberen ook met deze mensen te overleggen, ook al 

willen ze niet altijd met de operators praten.

Weening benadrukt dat de operator niet zelfstandig kan beoordelen 

of er daadwerkelijk een relatie is tussen de gezondheidsklachten die 

deze groep mensen heeft en de elektromagnetische velden van de 

bewuste antenne. Daar zijn de autoriteiten voor. Als er een relatie zou 

zijn, zouden de autoriteiten met aanbevelingen moeten komen die een 

operator dan opvolgt. Je kunt niet van een operator verwachten dat hij 

zelfstandig deze klachten en de vele onderzoeken die worden gedaan, 

kan beoordelen. En tot nu toe zeggen de gezondheidsautoriteiten dat er 

geen relatie is tussen antenne-installaties en het optreden van gezond-

heidseffecten. Weening wijst erop dat het natuurlijk heel vervelend is 

voor mensen die klachten hebben, maar dit is waar de operators mee 

te maken hebben.

De operator zal er altijd naar streven de bestaande antenne-installatie 

te handhaven, om twee redenen: omdat de autoriteiten zeggen op dit 

moment dat er geen relatie is tussen de gezondheidsklachten en de 

antenne-installaties; en omdat het verwijderen van de antenne aan-

toonbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor mensen die 

112 niet meer kunnen bereiken.

Samengevat

Weening vat samen. De maatschappelijke rol en de economische afhan-

kelijkheid van mobiele netwerken is enorm groot. Als de netwerken 

onderuit gaan, ontwricht dat de samenleving. De vraag naar beschik-

baarheid neemt steeds verder toe. Operators overleggen met belang-

hebbenden en proberen tegemoet te komen aan de bezwaren. Dit leidt 

echter in de meeste gevallen niet tot een bevredigende oplossing voor 

alle partijen. Ook de operator kan een ‘verliezende’ partij zijn, in som-

mige gemeenten wordt het plaatsen van installaties tegengehouden.

Misvattingen

Tot slot, legt Weening uit waarom een aantal misvattingen over 

operators niet kloppen: 

– Operators willen zoveel mogelijk antennes plaatsen. Operators zijn  

 gewoon commerciële bedrijven, dus als een installatie ergens niet  

 nodig is, willen zij deze ook niet plaatsen.

– Operators willen zoveel mogelijk vrijstaande masten. Ook de 

 operators wonen hier en vinden al die masten lelijk. Ze zullen er  

 altijd naar streven een mast op een hoog gebouw te zetten.

– Operators willen niet bij elkaar in dezelfde mast. Operators vinden  

 dat juist een goed idee. Samen in een mast kost namelijk aanzienlijk  

 minder geld.

– Antennes kunnen makkelijk een eind verplaats worden, want het  

 bereik is erg groot. In een bebouwde omgeving is de afstand die  

 door een antenne wordt bereikt maar 400 meter.
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Vragen en discussie

Swinkels (International EMF Alliance) merkt op dat de enorme toename 

in het dataverkeer vooral door het gebruik van internet komt, en dat 

de techniek hiervan steeds voortschrijdt. Hij vraagt zich af of straks op 

de plek van de huidige zendmasten een heel ander systeem zal komen. 

Weening antwoordt dat door nieuwe technieken straks met dezelfde 

installatie meer data kan worden verwerkt. Waar nu een 3G antenne 

staat, staat straks wellicht een 4G installatie.

Swinkels vraagt welke gezondheidsnormen MoNet hanteert. Weening 

bevestigt dat het gaat om ICNIRP normen die gaan over de opwarming 

van het lichaam. Swinkels merkt op dat voor de andere biologische 

effecten geen wetenschappelijke normen beschikbaar zijn.

De voorzitter meldt dat deze kwestie later nog uitgebreid aan de 

orde zal komen.

Mw. Hoedjes (Een Schoon Land) vraagt wat MoNet een acceptabele 

dekking vindt. Zij is van mening dat in bepaalde gevallen mensen best 

even kunnen wachten met bellen als het druk is, en dat we er mis-

schien als consument ook over moeten nadenken of je bijvoorbeeld ook 

midden in het bos altijd bereikbaar wil zijn. Weening antwoordt dat 

een mobiel netwerk een infrastructuur is, net als snelwegen; die bouw 

je ook niet 18 banen breed zodat er nooit file zal zijn. Er is een gemid-

deld gebruik en op basis daarvan wordt een netwerk gebouwd. Dus met 

oud en nieuw en in de file zal het waarschijnlijk altijd even wachten 

blijven. Hij wijst er ook op dat op plekken waar veel mensen samen-

komen kleine cellen zijn geplaatst, bijvoorbeeld op reclameborden. 

Deze cellen worden steeds kleiner en daarmee komen de antennes 

steeds dichter bij de burger, met steeds lagere vermogens, waardoor 

de telefoons ook steeds minder vermogen nodig hebben.

Mw. Hoedjes vraagt of MoNet bezig is met nieuwe technieken waardoor 

je gezondheidsrisico’s kunt beperken en in de toekomst op een andere 

manier met al die data zou kunnen omgaan. 

Weening meldt dat dagelijks over nieuwe technieken en nieuw net-

werkstructuren wordt nagedacht, en dat dat inderdaad een belang-

rijk onderwerp is voor de operators. 

Van Gils (NPS) vraagt zich af waarom concurrerende operators samen-

werken in MoNet. Weening legt uit dat MoNet in 1999 is opgericht toen 

5 mobiele operators, de VNG en twee ministeries een convenant hebben 

gesloten. Antennes tot 5 meter kunnen zonder vergunning worden 

gebouwd op daken, maar elk jaar moet de operator de gemeente infor-

meren waar hij een plek voor een antenne-installatie zoekt, zodat de 

gemeente weet wat er speelt en actief kan meedenken. Bij het maken 

van die afspraken werkten de operators samen. Daarnaast delen opera-

tors antenne-installaties en masten, en maken binnen MoNet afspraken 

over de veiligheid van de mensen die aan de masten werken. De concur-

rentie vindt plaats op straat en in de telecomwinkels, maar op mobiel 

netwerkniveau werken de operators zoveel mogelijk samen.  

Van Gils vindt het opmerkelijk dat MoNet zegt geen verantwoorde-

lijkheid te nemen voor de duiding van wetenschappelijk onderzoek 

naar gezondheidseffecten en EMV, terwijl deze duiding wel een van de 

doelstellingen van het Kennisplatform is. Weening legt nogmaals uit 

dat de operators de wetenschappelijke duiding overlaten aan de WHO 

en de Gezondheidsraad, en zich houden aan de aanbevelingen die 

deze organisaties doen. 

Van Gils vraagt waarom Weening, als de problemen met mensen 

die gezondheidsklachten hebben zo weinig voorkomen, hij dan de 

helft van zijn presentatie hieraan heeft besteed. Weening antwoordt 

dat hij de twee situaties die hij beschreef, heeft gekozen om te ver-

duidelijken dat dit de dilemma’s zijn waar operators wel eens mee 

te maken hebben.

Van Gils vraagt of mobiele operators niet ook de plicht hebben de 

consument op de gevaren te wijzen. Weening meldt dat de mobiele 

aanbieders dat doen via hun websites; daar staat alle informatie over 

EMV en gezondheid en over de aanbevelingen die gezondheidsorga-

nisaties daarover doen.
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gevoeligheid, een rol 
voor de overheid?

Drs. P. Vos is sinds enkele dagen met pensioen. Daarvoor was hij alge-

meen secretaris voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ), en 

in die hoedanigheid houdt hij zijn presentatie. Vos is van oorsprong 

sociaal psycholoog. De titel van zijn verhaal luidt ‘Voorkomen van 

elektrogevoeligheid, een rol voor de overheid?’. Vos wijst op het vraag-

teken in de titel; zijn voordracht zal vooral over het vraagteken gaan.

Preventie betekent cultuuromslag

Vos vertelt dat de RVZ niet hetzelfde is als de Gezondheidsraad. De 

RVZ is minder actief op het gebied van EMV dan de Gezondheidsraad. 

De RVZ houdt zich bezig met algemene vragen, zoals: onder wiens 

verantwoordelijkheid valt preventie? De RVZ waarschuwt al jaren dat 

ieder preventieprogramma zal mislukken als consumenten en produ-

centen hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen. De RVZ pleit voor 

een cultuuromslag.

Vos zal eerst ingaan op de context van de Klankbordgroepbijeenkomst. 

Daarnaast wil Vos ingaan op de kwestie wie welke verantwoordelijkheid 

heeft op het terrein van EMV en elektrogevoeligheid. De vraag is: wie 

kunnen we aanspreken als het gaat om voorzorg?
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Dilemma’s van de moderne tijd

Het Kennisplatform heeft te maken met twee fundamenteel maatschap-

pelijke dilemma’s:

1 Wat doen we als mensen gezondheidsklachten hebben waarvoor 

 we (nog) geen verklaring hebben?

2 Wie stellen we aansprakelijk voor de gevolgen van een door velen  

 gewenste technologische ontwikkeling?

Dit zijn dilemma’s van de moderne tijd en er bestaan voor deze com-

plexe problemen geen standaardoplossingen. De ‘traditionele beleids-

reflexen’ werken hier niet meer, aldus Vos. 

Positie kennis, wetenschap en gedrag

Vos gaat eerst in op de positie van kennis en wetenschap, en dan vooral 

de relatie tussen kennis en gedrag. In het geval van elektrogevoeligheid 

geeft de wetenschap geen duidelijk antwoord. Er is geen bewijs voor 

het bestaan van een relatie tussen gezondheidsklachten en EMV. Er is 

echter ook geen bewijs dat de relatie niet bestaat. Dat is voor ieder-

een, en vooral de gedupeerden, onbevredigend. Er is onzekerheid over 

oorzaak en gevolg en onzekerheid over hoe we blootstelling definiëren 

en wat we verstaan onder het begrip ‘elektrogevoeligheid’.

Vos heeft de indruk dat we voorlopig zullen moeten leven met deze 

onzekerheid. Het is ook niet mogelijk eenduidig aan te wijzen wie 

de verantwoordelijkheid hiervoor heeft.

Het helpt hierbij niet, een beroep te doen op kennis en wetenschap. 

Het is een illusie te denken dat kennis op zichzelf een oplossing biedt, 

en het gedrag van consumenten en producenten zal veranderen. Vos 

wijst op het verschijnsel roken; de kennis hierover is voor iedereen 

beschikbaar, maar leidt niet automatisch tot gedragsverandering. 

Dat heeft te maken met het afkalvend gezag van de wetenschap en een 

verminderd vertrouwen in het algemeen. Kennis ontbreekt en kennis 

lost de problemen niet meer op.

Relatie overheid en burger

Vos gaat in op de positie van de overheid en de relatie tussen overheid 

en burger. Natuurlijk speelt wetenschap wel een rol. Zonder weten-

schappelijk bewijs is er geen overheidsverantwoordelijkheid mogelijk. 

Veel onverklaarbare medische klachten vallen daarom buiten de 

collectieve zorgfinanciering. Dat wil niet zeggen dat de klachten 

niet ernstig zijn.

Vos meent dat de verantwoordelijkheid voor preventie wel erg makke-

lijk bij de overheid wordt gelegd. Wijzelf (consumenten, producenten, 

patiënten, artsen) vergroten de risico’s, en leggen vervolgens de verant-

woordelijkheid voor preventie bij de overheid. We willen dat de beslis-

sing anoniem en collectief wordt genomen.

Preventie zien we, in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, als iets waar 

de overheid zich mee moet bemoeien. Ook al kiezen we voor roken en 

ongezond eten, we willen dat de overheid de risico’s wegneemt, zodat 

we ons gedrag kunnen voortzetten. Vos drukt dat uit als: ‘De solida-

riteit, de grondslag voor de gezondheidszorg, wentelen we af op een 

anonieme collectiviteit.’ 

Vos vraagt zich af of burgers, consumenten en producenten, maar ook 

patiënten en artsen dan geen eigen verantwoordelijkheid hebben, net 

als werkgevers en werknemers. Waren de risico’s wel te vermijden en 

zijn ze eigenlijk niet inherent aan welvaart en groei? 

Volgens Vos is het afkondigen van overheidsmaatregelen niet effectief 

om risico’s van EMV uit te bannen. De producten en het gedrag waar-

voor we EMV gebruiken, zijn zo vervlochten met het moderne leven 

en de welvaart, dat de overheid hier voor een groot deel machteloos is. 

En verder ontbreekt het aan de harde wetenschappelijke bewijzen die 

overheidsingrijpen zouden legitimeren.

Dit Kennisplatform en de Klankbordgroep vormen volgens Vos het best 

mogelijke alternatief voor de overheid. Het is gebaseerd op vertrouwen, 

transparantie, bewustwording en het delen van kennis. Zoals Vos het 

uitdrukt: ‘Verschillende vormen van rationaliteit kunnen hier met 

elkaar interacteren.’

Drie aanbevelingen

Vos wil drie punten meegeven, die hij overigens ook is tegengekomen 

in de kennisberichten: 

1 Hulpverleners in eerste lijn, zoals huisartsen, zouden adequater 

 kunnen reageren op klachten van elektrogevoeligheid. De klacht 

 is onverklaarbaar, maar niet irrelevant.
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 De vraag is hoe je toch kan helpen. Dit hoort bij de professionele  

 standaard van de hulpverlener en bij ‘personalized medicine’. Het  

 Kennisplatform zou hier blijvend de aandacht op kunnen vestigen.

2 Er moet een permanente discussie zijn tussen consumenten en 

 producenten. De kennisberichten van het Kennisplatform spelen  

 hier een belangrijke rol bij.

3 Het wetenschappelijk onderzoek heeft geen duidelijke relaties aan- 

 getoond. Volgens Vos kan er wel nieuw soort onderzoek worden  

 ontwikkeld. Op het gebied van onderzoek van de incidentie en 

 prevalentie van de klachten valt volgens hem nog wel het een 

 en ander te verbeteren.

Vragen en discussie

Timmer (EHS) mist een essentieel punt in de presentatie van Vos. 

Hij stelt dat het probleem is dat er geen keuze meer is. De ontwik-

kelingen denderen door, er zijn geen plekken meer te vinden waar 

elektrogevoelige mensen zich beter voelen. De invloed op het 

democratisch proces is nihil en alles wordt van bovenaf geregeld. 

Schooneveld (EHS) vindt de presentatie nogal defaitistisch, door te 

stellen dat de overheid op basis van de wetenschap geen standpunt kan 

innemen. Hij stelt dat er genoeg aanwijzingen in de wetenschappelijke 

literatuur zijn die duidelijk maken wat er gebeurt bij elektrogevoe-

ligheid. Het is een keus van de overheid om daar niet naar te kijken. 

Hij benadrukt dat het Kennisplatform op de ingeslagen weg verder 

moet gaan en artsen moet aangeven hoe ze patiënten kunnen helpen.

Van Gils (NPS) is het eens met Vos dat er gebrek aan bewijs is (voor 

de relatie tussen EMV en gezondheidsklachten) in twee richtingen. 

Hij constateert echter dat de overheid dat niet op die manier uitspreekt 

en niet op die manier beleid voert. De overheid zou veel meer infor-

matie moeten geven en doet dat nu niet. Dat helpt niet om de burger 

de mogelijkheid te geven zijn verantwoordelijkheid te nemen. Naar 

aanleiding van de uitspraak van Vos over roken merkt hij op dat de 

mensen in elk geval inmiddels op de hoogte zijn dat roken schadelijk is. 

Als iemand dan toch besluit te roken, is dat zijn zaak. En alleen in die 

zin is roken vergelijkbaar met draadloze communicatie. 

Tuithof (NPS) stelt dat de overheid wel degelijk een verantwoorde-

lijkheid heeft. De overheid is namelijk producent, want die verkoopt 

bandbreedtes. De netbeheerders zijn franchisehouders. 

De voorzitter merkt op dat deze opmerkingen als een opstapje dienen naar de 

paneldiscussie, waarin besproken wordt: wat kunnen we als overheid of privaat 

doen, en met name wat kunnen we gezamenlijk doen?
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voorzorg en samenleving

Voor deze uitgebreide discussie is een panel uitgenodigd (zie hieronder) 

van deskundigen zowel uit het EMV vakgebied als daarbuiten. In deze 

discussie wordt ook naar aanleiding van de twee voorgaande presen-

taties (over Telecom en samenleving, en over EMV en de rol van de over-

heid) dieper ingegaan op de vraag bij wie welke verantwoordelijkheden 

liggen als het gaat om EMV en voorzorgmaatregelen. De verschillende 

spelers in deze kwestie zijn: het Kennisplatform, de overheid, het 

bedrijfsleven, de consumenten, de mensen die last hebben van EMV.

Discussieleider is Victor Deconinck en het discussiepanel bestaat uit: 

– Drs. P. Vos, algemeen secretaris, Raad voor de Volksgezondheid 

 en Zorg.

– Dr. R.M. Meertens, Universiteit Maastricht, Department of 

 Health Promotion.

– Drs. H. Jans, arts Maatschappij en Gezondheid, medische milieu-

 kunde /chemicus, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen,   

 adviseur GGD’en Brabant/Zeeland GGD

– Prof. dr. ir E. Lebret, voorzitter Wetenschapsforum Kennisplatform   

 EMV, CSO RIVM
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– Prof. dr. ir M. Haas, NIBE (Klankbordgroeporganisatie), 

 hoogleraar TU Delft

– F. Weening, MoNet (Klankbordgroeporganisatie)

EMV en gezondheid zit in een ‘interbellum’ 

Op verzoek van de discussieleider vertelt mw. Meertens (panel; 

Universiteit Maastricht) hoe zij deze situatie ziet. Haar werkgebied is 

niet EMV, maar haar expertise is risicoperceptie en communicatie. mw. 

Meertens duidt de situatie als volgt: Er is inderdaad wetenschappelijk 

onderzoek over EMV en gezondheid maar het onderzoek wijst naar 

verschillende kanten en meerdere interpretaties zijn mogelijk. Met 

andere woorden, wat doe je als je niet zeker weet of er iets aan de hand 

is. De centrale vraag is: wat doe je als op dit moment niet genoeg weten-

schappelijk 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? Volgens mw. Meertens zijn er twee 

acties nodig. Ten eerste, moet je zorgen dat er wetenschappelijk bewijs 

komt. Ten tweede moet je bepalen wat je in de tussentijd doet. 

Mw. Meertens wijst erop dat het bestaan van het Kennisplatform en de 

Klankbordgroep al een onderdeel is van dergelijke actie. Ze benadrukt 

dat er zowel voorbeelden zijn op te noemen van situaties waar risico’s 

onderschat zijn (bijvoorbeeld asbest), als voorbeelden van overschatting 

van risico’s (bijvoorbeeld treinen). 

De discussieleider vat samen: het gaat er om hoe we met deze tussenperiode, 

dit ‘interbellum’, omgaan. En zoals Vos in zijn presentatie aangaf, staan we nog 

maar aan het begin van deze periode (waarin nog onduidelijk is of EMV wel of 

niet schadelijk is). 

Van Gils (NPS) wijst erop dat het besef van dit interbellum alleen in 

deze zaal, op deze bijeenkomst, heerst. In de maatschappij en de media 

hoor je weinig over dit onderwerp. Hij merkt op dat de uitzending van 

Zembla een van de weinige momenten was, dat hier aandacht aan is 

besteed. Hij betreurt het dat het Kennisplatform deze uitzending naar 

zijn mening meteen bagatelliseerde. 

De discussieleider merkt op dat deze EMV kwestie ook als casus kan dienen voor 

andere mogelijke risicofactoren waar nog onduidelijk van is of ze daadwerkelijk 

een gezondheidsrisico vormen of niet. Een aantal panelleden beaamt dit en er 

wordt gepraat over andere situaties, waarbij ook met wetenschappelijke onzeker-

heid omgegaan moet worden. 

Communiceren met de maatschappij over onzekerheden

Haas (panel; NIBE en TU Delft) merkt op dat de discussie afdwaalt. 

Waar het om gaat is: publiekelijk wordt verklaard dat er niets aan de 

hand is, dat EMV ongevaarlijk zijn. Het is nu hoog tijd om de buiten-

wereld op de hoogte te stellen dat EMV misschien schadelijk zijn voor 

de gezondheid of misschien niet, maar dat we het niet weten. Dan kan 

iedereen voor zichzelf besluiten om al dan niet mee te doen aan de 

enorme toename van het dataverkeer. Dan kan ook beter met elkaar 

gepraat worden. Dat is beter dan zonder kennis van feiten door blijven 

gaan met een techniek uitrollen waar we twijfels over hebben. Hij wijst 

op het belang dat met de maatschappij gepraat moet worden en niet 

alleen hier onderling. mw. Meertens vraagt wie zegt ‘dat er niets aan de 

hand is’. Haas antwoordt dat de laatste publiekelijke uitspraak van 

de rijksoverheid van staatssecretaris Van Geel was, die in 2006 zei 

dat UMTS en GSM volstrekt onschadelijk zijn. 

Lebret (panel; wetenschapsforum KP) zegt dat het Kennisplatform 

gelet op die onzekerheden probeert verschillende handelsperspectieven 

te schetsen voor individuen of overheden. Bijvoorbeeld toen het inter-

nationaal agentschap voor onderzoek naar kanker (IARC) zei dat 

mobiele telefonie mogelijk kankerverwekkend is. Het Kennisplatform 

gaf toen aan dat ze het niet wist; het zou kunnen of niet. Het Ken-

nisplatform heeft voor mensen die risico’s willen vermijden, opties 

gegeven om de blootstelling te reduceren. En daarbij is ook aange-

geven dat sommige zaken niet werken. 

Meer aandacht voor klachten

Jans (panel; arts) wijst erop dat in deze kwestie meer aandacht moet 

zijn voor de klachten van mensen. Hij trekt het zich aan, als arts en 
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zorgverlener, dat mensen die last hebben van EMV aangeven dat hun 

klachten niet worden erkend. De vraag is wat voor zorg wij kunnen 

bieden, zodat mensen met gezondheidsklachten n.a.v. EMV beter 

kunnen functioneren in de risicovolle samenleving. Handelingsperspec-

tieven moeten inderdaad geboden worden. Hij vindt dat de betrokken-

heid bij de gezondheidsklachten n.a.v. EMV mager is. Mensen die het 

betreft zouden vaker benaderd moeten worden om te kijken wat we 

eraan kunnen doen. 

De discussieleider trekt twee conclusies:

1 De situatie EMV en gezondheid zit in een interbellum, waar niet zonder meer  

 gezegd kan worden dat er niets aan de hand is. Daar moet naar gehandeld  

 worden. 

2 Het is belangrijk dat vanuit de zorg betere begeleiding komt voor de gezond- 

 heidsklachten die mensen wijten aan EMV.  

Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid

De discussieleider snijdt het punt aan dat de verschillende partijen of actoren 

(overheid, wetenschap, publiek, consument en producent) zelf verantwoorde-

lijkheid kunnen nemen wat betreft voorzorg en EMV. 

Van Gils (NPS) beaamt dat je als consument ook zelf al voorzorgs-

maatregelen kunt nemen. Hij pleit ervoor dat producenten apparatuur 

maken die niet 24 uur EMV stralen, maar alleen stralen als het apparaat 

in gebruik is. Het NPS gaat overigens niet uit van zieke mensen, maar 

zij bepleit haar standpunten algemeen op grond van wetenschappelijke 

publicaties. Hij vertelt over zijn persoonlijke ervaringen met EMV en 

hij verbaast zich over de absolute standpunten die organisaties zoals 

de Gezondheidsraad en GGD innemen. Net als Haas vindt hij dat 

publiekelijk discussie nodig is.

Vriens (Stop-UMTS) heeft kritiek op het standpunt van eigen aan-

sprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid. Als ditzelfde standpunt 

was ingenomen met betrekking tot roken en asbest, dan was asbest en 

roken in openbare ruimtes niet verboden, aldus Vriens. Hij vindt dat 

de verantwoordelijkheid (voor handelen m.b.t. EMV en gezondheid) 

bij de overheid ligt. Bij asbest en roken is de maatschappij uitstekend 

geïnformeerd, wat bij EMV niet het geval is. Ook is het geen goede zaak 

dat de ondersteuning bij klachten door EMV niet erkend wordt en zelfs 

wordt tegengewerkt. 

Mw. C. Schooneveld (Schooneveld Advies, adviseur Stichting EHS) wijst 

erop dat EMV gezondheidsklachten nog te vaak als ‘inconvenient’ (onge-

makkelijk) worden gezien; waardoor de gevoeligheid anders benaderd 

wordt dan iemand die bijvoorbeeld allergisch is voor aardbeien. Deze 

maatschappelijke kant maakt de kwestie complex. Daarbij komt dat 

mobiele telefoons (e.a. EMV apparatuur) vaak gewenste speeltjes zijn 

en dat de economische belangen rond deze producten groot zijn. Mw. 

Schooneveld doet een voorstel om deze complexe situatie ten positieve 

te keren. Ze adviseert om de ervaringen van mensen die last hebben van 

EMV te benutten. Ze wijst erop dat het niet om een handjevol mensen 

gaat, maar dat inmiddels naar haar schatting 3% van de Nederlanders 

met klachten (kunnen) komen. Ze stelt voor dat het Kennisplatform de 

klachten en oplossingsrichtingen professioneel gaat monitoren. Zo kun-

nen veel meer mensen, en sneller, worden geholpen en kan veel leed 

worden voorkomen. Ze pleit voor een constructieve wisselwerking en 

samenwerking, ook op Europese en wereldwijde schaal, zoals Stichting 

EHS al doet. 

Als laatste opmerking voegt ze toe dat zij in de praktijk nauwelijks 

tegenkomt dat mensen met EHS-klachten ‘bang’ zijn voor een EMV-bron 

en vervolgens ziek worden, zoals wel eens is gesuggereerd. Het is mees-

tal omgekeerd: mensen hebben geen idee van de EMV-bronnen die zich 

in hun omgeving bevinden en staan versteld van het effect als er 2 of 3 

worden uitgeschakeld of afgeschermd.  

De discussieleider komt terug op het punt van gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid: hoe ga je als verschillende partijen in de maatschappij hiermee om? 

Of schuiven we die verantwoordelijkheid door naar de overheid?

Vos (RVZ) komt terug op het eerdergenoemde punt van roken. Meeroken 

of roken tijdens de zwangerschap is wel iets anders dan zelf een pakje 

sigaretten kopen, en dat moet gescheiden worden. Het is terecht dat de 
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overheid maatregelen heeft genomen ten aanzien van meeroken 

in de horeca. Dit is ook omdat er keihard bewijs is voor de gevaren 

van meeroken. 

Haas wijst erop dat mobiele telefonie om ons heen, ook geen vrije 

keus is, ook al kies je er zelf voor om geen mobiel te gebruiken. 

Drie argumenten voor het aanbieden van handelingsperspectief

Mw. Meertens benadrukt het belang van het bieden van handelings-

perspectief. Het minste wat je kunt doen, als je te maken hebt met een 

interbellum periode van onzekerheid, is het bieden van handelings-

perspectief. Ze legt uit welke argumenten hiervoor zijn. Ten eerste, je 

helpt de mensen die daadwerkelijk elektrogevoelig zijn. Ten tweede, 

je helpt ook de mensen die niet elektrogevoelig zijn, maar last hebben 

van de continue prikkels van mobiele telefonie. Een derde argument 

voor handelsperspectief hangt samen met de biologische aard van de 

mens. Evolutionair zijn we zo gebouwd dat op het moment dat we een, 

al dan niet vermeende, dreiging zien, we willen handelen. Daarom 

biedt een handelingsperspectief (zelf iets kunnen doen) ook een middel 

om de bezorgdheid op zichzelf te verminderen. Een voorbeeld van zo’n 

handelingsperspectief zijn de maatregelen die bijvoorbeeld Stichting 

EHS noemt om blootstelling in het eigen huis te verminderen. 

H. Schooneveld (Stichting EHS) onderstreept het laatste punt, want vaak 

wordt de blootstelling binnenshuis vergeten. De risico’s van EMV wor-

den vaak gezocht bij zendmasten, terwijl de ervaring van Stichting EHS 

is dat de meeste klachten komen door blootstelling aan EMV apparaten 

in huis. Het gaat dan niet alleen om WiFi en DECT apparaten, maar ook 

om andere elektrische apparaten die tot netvervuiling leiden. Mensen 

kunnen daar inderdaad zelf veel aan doen, mits ze daarvan weten. 

Stichting EHS zet zich in voor die kennisverspreiding en pleit ervoor 

dat het Kennisplatform hierbij helpt. 

De discussieleider vat samen. Het is dus mogelijk, zonder dat we weten wat de 

gevolgen zijn van EMV, om toch al allerlei checklisten te maken, waarmee indi-

viduen kunnen handelen en waarmee de industrie ook kan handelen. Het is dus 

al mogelijk om zo een deel van de problemen weg te nemen.

Wat kan de industrie doen?

De discussieleider spreekt Weening (MoNet) en Veldhuizen (TenneT) aan en vraagt 

hun welke verantwoordelijkheid de producerende industrie op zich kan nemen. 

Weening merkt eerst op dat EMV verder gaat dan mobiele telefonie 

alleen; hij sluit zich aan bij Schooneveld, dat het om een breed scala 

aan EMV apparatuur gaat. Weening legt uit dat MoNet op basis van de 

huidige wetenschappelijke kennis niet zoveel kan doen en hij vindt 

dat dat ook niet van MoNet verwacht mag worden. Hij stelt dat MoNet 

verantwoordelijkheid neemt door de burger te informeren. Ook op 

basis van internationale initiatieven geeft MoNet mensen die dat 

wensen aanwijzingen hoe je de blootstelling (m.b.t. mobiele telefonie) 

kan verminderen. 

Veldhuizen (TenneT) vertelt dat inzake hoogspanningslijnen de over-

heid de rol van handelen inmiddels heeft opgepakt. De overheid heeft 

namelijk bij nieuwe hoogspanningslijnen een voorzorgsbeleid gefor-

muleerd. TenneT heeft ook actie ondernomen door een nieuw type 

hoogspanningsmast te ontwikkelen, waarbij de magneetveldzone van 

0,4 microtesla veel smaller is dan bij de oude masten. 

Mw. Hoedjes (Een Schoon Land) bekritiseert dit. Ze stelt dat de EMV van 

deze nieuwe masten sterker worden als er veel meer stroom op wordt 

gezet, waardoor de normen overschreden worden. Veldhuizen wijst 

erop dat TenneT een staatsbedrijf is, en daarom ook de regels van de 

overheid dient te volgen. Mw. Hoedjes vindt niet dat TenneT deze regels 

volgt, Veldhuizen ontkent dit.

Timmer (EHS) wijst erop dat Stichting EHS eerder tevergeefs mede-

werking van MoNet heeft gevraagd. Stichting EHS wil graag dat de 

providers mee werken aan het vrijwaren van zendmasten op desnoods 

maar één plek in Nederland, en zo helpen een zogeheten witte zone 

te creëren. 
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Hoe verder met concreet handelen en samenwerking?

De discussieleider concludeert dat iedereen het erover eens is dat handelen nodig 

is, tijdens dit interbellum (waarin nog niet bekend is dat EMV schadelijk is of 

niet). Dat handelen betekent niet alleen naar elkaar wijzen, maar ook binnen het 

eigen domein concrete acties bedenken. Hij vraagt hoe we daarin verder kunnen 

komen en hoe elk domein of partij daar proactief in kan zijn (domeinen zijn: 

wetenschappers, overheid, bedrijfsleven, consumenten/burgers). 

Mw. Meertens benadrukt nogmaals dat de oplossing van deze discussie 

in de handelingsperspectieven ligt. Zij geeft aan dat ze inhoudelijk zich 

meer in EMV en gezondheid zou moeten verdiepen om concreet advies 

te kunnen geven. Ze stelt dat het belangrijk is dat alle betrokken parti-

jen, ook als ze al verantwoordelijkheid nemen, toch proberen een stapje 

verder te zetten. Zij denkt dat dit ook mogelijk is. 

Lebret geeft aan dat het Kennisplatform die extra stappen ook zet en 

daar volgend jaar mee verder gaat. Een goed voorbeeld is de Denkgroep 

Hulp bij Elektrogevoeligheid, waaruit al veel nieuwe inzichten zijn 

gekomen. Wel is het zo dat in deze groep vooral onderzoekers en 

organisaties als Stichting EHS met elkaar werken, maar dat de provi-

ders hier nog geen rol spelen. 

Niet verschuilen achter ‘evidence based’

Er is een discussie over het handelen terwijl empirisch bewijs ontbreekt. 

Weening geeft aan dat MoNet er ook graag uit wil komen en duide-

lijkheid wil bieden, maar dat zij acties wil ondernemen op grond van 

empirisch bewijs. Dat is er nog niet, maar Haas geeft aan dat niet achter 

dit argument verscholen moet worden. Vos zegt dat op drie punten nog 

winst te behalen valt: meer overheid, meer onderzoek en een betere 

relatie ten aanzien van de mensen met klachten. Hij pleit ervoor dat 

het Kennisplatform het laatste punt (meer aandacht voor mensen 

met klachten) prioriteit geeft. 

Lebret wijst erop dat het niet alleen gaat om elektrogevoeligheid, maar 

ook of blootstelling aan EMV aanvaardbaar is in het licht van ziektes als 

hersentumoren, dementie, etc.

Jans is van mening dat dit interbellum voor EMV en gezondheid altijd 

blijft. Hij denkt niet dat er ooit een helder antwoord komt dat uitwijst 

of EMV schadelijk zijn of niet. Het blijft een interactie tussen lichaam 

en psyche. Daarom moet het handelingsperspectief beter worden geor-

ganiseerd in de gezondheidszorg. 

Reacties vanuit de Klankbordgroep en publiekstribune

De discussieleider geeft de Klankbordgroep en publiekstribune de mogelijkheid 

te reageren.

Van den Burg (AFMP) vraagt zich af of we wel een samenleving willen 

die dichtgeplaveid is met dit soort maatregelen? 

Mw. Obbens (Zelfhulpgroep Electrostress ’s-Hertogenbosch) vertelt dat 

haar zelfhulpgroep een paar jaar geleden is opgericht omdat vooral de 

GGD niet naar de mensen met klachten wilde luisteren. Dit kan inmid-

dels veranderd zijn en daarom roept ze de GGD op om meer aandacht 

voor deze klachten te hebben. 

Van Vleuten (Brainport Biotech Solutions) vertelt dat hij in de jaren 

zestig gestopt is met roken, dankzij de signalen dat het mogelijk 

kankerverwekkend was, terwijl het nog niet bewezen was. Hij is ervan 

overtuigd dat EMV schadelijke gevolgen heeft, maar als hij mensen 

daarvoor waarschuwt dan hoort hij vaak de reactie: ‘het zal wel niet 

zo’n vaart lopen, want anders horen we het wel van de overheid’.

Tuithof (NPS) wijst er nogmaals op dat de overheid de producent is 

van mobiele netwerken, want de overheid verkoopt brandbreedtes 

aan franchisehouders. 

Swinkels (International EMF Alliance) merkt op dat gezondheid en 

commercie zelden goed samen gaan. Hij vindt dat alleen de overheid 

dit goed kan reguleren en die taak op zich moet nemen.

Mw. Hoedjes (Een Schoon Land) wil haar afschuw uitspreken over het 

argument dat eerst hard bewijs nodig is over de schadelijke gevolgen 

van EMV voordat gerichte maatregelen worden genomen. Zij is van 

mening dat daar nooit hard bewijs voor zal worden gevonden. Volgens 

haar is de reactie van het lichaam op EMV een stressreactie en omdat 

in onze samenleving het een optelsom van stress is, kan daarom nooit 

hard bewijs voor alleen EMV gevonden worden. Het voorzorgbeginsel is 

hier uiterst belangrijk.



48 49

Jansen (VERON) heeft een toevoeging t.a.v. de eerdergenoemde net-

vervuiling. Hij wijst op power line communication1, een technologie die 

nu op grote schaal wordt geïntroduceerd. Hij wijst erop dat met deze 

techniek in feite een hoogfrequent signaal via het lichtnet in huis 

wordt verspreid en dat zo in huis EMV ontstaan. Volgens hem zijn deze 

Elektromagnetische velden makkelijk vermijdbaar door gewoon een 

kabel (UTP) te gebruiken voor de overdracht van internetdata. Boven-

dien vindt er dan geen ‘netvervuiling’ plaats. 

Hoe is de bereidheid om tot handelen te komen?

De discussieleider vraagt in hoeverre de verschillende partijen bereid zijn om te 

bewegen, met de wetenschappelijke onzekerheden (zonder evidence based). Met 

andere woorden, wat is de basishouding van de verschillende actoren? Ook wijst 

hij op de hamvraag: Wie regelt of regisseert dat iedere partij tot meer actie komt 

en houdt dit bij? Hoe komen we van discussie naar handeling?

Vos beaamt dat de overheid ook moet bewegen. Het geven van vol-

doende keuzemogelijkheden aan de burger is immers ook een van de 

taken van de overheid. Dat betekent dat de overheid wel degelijk aan 

partijen bepaalde verplichtingen kan opleggen, zoals productinforma-

tie. Bovenop een minimum aan productinformatie kan ook extra infor-

matie opgelegd worden, maar daar moet wel een aanleiding voor zijn. 

Lebret is het eens met de discussieleider dat het niet alleen om natuur-

kundig en biologisch onderzoek gaat. Daarom bestaat het ZonMw 

programma uit veel verschillende disciplines. Die investering komt 

overigens van de overheid. Hij merkt op dat de verwachtingen van 

dit onderzoek hoog zijn, terwijl het toch nog een aantal decennia zal 

duren voordat we meer weten en aanmerkelijk meer zekerheid hebben 

om te kiezen. 

Haas is het eens met de discussieleider dat het tijd is om te handelen 

en wijst op het middagprogramma van deze vergadering, waar spijkers 

met koppen geslagen moeten worden. Dit is de 8e bijeenkomst, het is 

nu tijd om door te pakken en sneller te bewegen.

Lebret wijst erop dat elke partij de noodzaak tot handelen ziet, maar 

dat wat de ene partij een noodzakelijke stap vindt, de andere partij te 

ver vindt gaan. Dat is het dilemma, waar we oplossingen voor moeten 

vinden. Het monitoren van het handelen gebeurt volgens hem nu niet 

goed genoeg. Wel is hij van mening dat door het Kennisplatform wel 

degelijk meters zijn gemaakt. In bijvoorbeeld de denkgroepen, waarin 

aan de ene kant wordt geadviseerd welk onderzoek er nodig is, en 

aan de andere kant welke hulpvragen moeten worden geadresseerd. 

Hierin zijn nuttige stappen gezet die zes jaar geleden nog onvoor-

stelbaar waren. 

Jans merkt op dat ook in de zorg veranderingen gaande zijn. Bij de 

jonge artsen is meer aandacht voor concerned assesment, m.a.w. 

hoe beoordelen we de zorg. Hij pleit ervoor dat de GGD meer een 

zorginstelling wordt die dicht bij de eerstelijn staat en niet alleen 

maar de overheid bedient. Hij wijst erop dat het samenwerken van 

de verschillende actoren een belangrijke maar moeilijke opdracht is, 

met de zorg enerzijds en de wetenschap anderzijds. 

Vos pleit voor het aanzetten van meer primair private partijen. Hij 

pleit ook voor het serieus nemen van de klachten en onduidelijkheden. 

Hij merkt echter op dat de gezondheidszorg, als enige instantie hier-

voor, niet altijd genoeg is. 

 

Weening merkt op dat we moeten leven met onzekerheden. Hij is het 

eens met de heer Jans dat artsen meer aandacht moeten hebben voor 

de gezondheidsklachten n.a.v. EMV. MoNet doet er aan hun kant alles 

aan om de onderzoeken die MoNet noodzakelijk acht, te ondersteunen. 

Mw. Meertens merkt op dat vaak ten onrechte wordt gedacht dat 

mensen bang of ongerust worden als je ze actief benaderd met hande-

1 Noot redactie: Powerline communication, afgekort PLC, is een techniek die al heel lang wordt  
 gebruikt, bijvoorbeeld om lantaarnpalen aan en uit te schakdelen, nacht/dagstroommeters   
 bij particulieren om te zetten en boilers ’s nachts aan te zetten en overdag weer uit. Babyfoons  
 die via het lichtnet werken zijn ook een vorm van PLC. Dit heet ‘smalband PLC’. ‘Breedband   
 PLC’ kan volgens sommigen een alternatief zijn voor breedband internet via de tv-kabel of de  
 telefoonlijn (ADSL). Deze breedband PLC zou ideaal zijn voor landen met weinig bekabeling,  
 maar wel elektriciteitsnet. Breedband PLC wordt ook gebruikt, als het aanleggen van een kabel  
 of draadloos (WiFi) slecht werkt (in sommige huizen of gebouwen). 
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lingsperspectieven. Dat blijkt in de praktijk vaak erg mee te vallen. 

Vaak worden mensen veel ongeruster door het idee dat ze niet geïnfor-

meerd worden.

Ook refereert ze naar de eerdere opmerking dat vanuit de overheid een 

aantal jaar geleden is gezegd dat er niets aan de hand is door staatssec-

retaris Van Geel. Ze wijst erop dat als je niet dagelijks bezig bent met 

een onderwerp, men geneigd is maar in twee categorieën te denken: er 

is wel iets aan de hand of er is niets aan de hand; dat hoeft geen kwade 

wil te zijn. Omdat er steeds meer van dit soort situaties met onzeker-

heden komen, pleit ze ervoor dat bewindslieden betere instructies 

krijgen om hierop te reageren en te formuleren dat er geen uitsluitsel 

te geven is. 

Samengevat

De discussieleider vat samen: Er is nog veel tijd nodig om echt empirisch bewijs 

over EMV en gezondheid te krijgen. Ondertussen is er een maatschappelijke 

context en kunnen de vier actoren (overheid, wetenschap, industrie, consument) 

zich niet zomaar onttrekken van de eigen verantwoordelijkheid. In deze discussie 

is gebleken dat iedere partij wel degelijk iets kan doen. De burger kan zelf 

maatregelen nemen (zoals binnenshuis). De producent (providers) is niet alleen 

maar commercieel bezig is maar kan iets doen in de communicatie. De overheid 

kan het voortouw nemen zodat de handelingen/acties structuur krijgen. 

De wetenschap heeft als taak om deze periode van onzekerheden (interbellum) 

zo kort mogelijk te maken. 

De voorzitter prijst de betrokkenheid van de Klankbordgroep en de 

zaal in deze discussie. Hij concludeert dat ook het bestuur van het 

Kennisplatform hier iets mee kan. Het Kennisplatform, die voorheen 

vooral bezig was met de duiding van de wetenschappelijk publicaties, 

is inmiddels opgeschoven naar voorlichting en het bieden van hande-

lingsperspectieven. De belangrijkste conclusie is dat de overheid en de 

industrie hier meer mee moeten doen en niet alleen maar in de kleine 

lettertjes. Hij bedankt de panelleden voor hun inzet en in het bijzonder 

de heer Weening (MoNet). Hij hoopt dat MoNet ook bij de volgende 

vergaderingen aanwezig zal zijn en hij onderstreept het belang van 

de betrokkenheid van de industrie. Tot slot, wijst hij op het belang om 

er samen uit te komen, zoals de inzet en sfeer tijdens deze discussie. 

zenden naar behoefte, 

weg van 24 uurs stralers

Prof. dr ir M. Haas (NIBE) presenteert namens de Groep van Bussum 

(NIBE, Stichting EHS, Stop-UMTS en NPS) een projectvoorstel om 24-uurs 

stralers te beperken. Het projectvoorstel is meegezonden bij de agenda. 

Na de presentatie is er discussie waarin de Klankbordgroep en het 

Kennisplatform de gelegenheid hebben om suggesties te doen voor 

dit voorstel en te bespreken welke partijen hieraan kunnen bijdragen.

Als inleiding vertelt Haas dat de Groep van Bussum voorheen bekend 

stond als de ‘dissidentengroep’ in de Klankbordgroep, die in eerste 

instantie niet het idee had dat ze serieus werd genomen door het 

Kennisplatform. Inmiddels is een goede dialoog tot stand gekomen 

met het Kennisplatform en de uitnodiging tot deze presentatie toont 

ook aan hoe de verstandhouding verbeterd is.  

Haas legt uit wat 24-uurs stralers zijn. Dit zijn de DECT-telefoons, 

de WiFi-zones, de babyfoons en de slimme meters. De vraag is waarom 

deze 24-uur stralers nodig zijn. De 24-uurs stralers zijn namelijk veelal 

langdurige zinloze stralingsbelasting. Een DECT-telefoon gebruik je 

bijvoorbeeld bij veel bellen twee uur per dag, maar ondertussen staat 

hij de overige 22 uur volstrekt zinloos te stralen. Dat geldt ook voor de 
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WiFi, want de tijd dat je eigenlijk internet nodig hebt, kan kort zijn. 

Haas geeft als voorbeeld zijn eigen gebruik van de iPad waar hij maar 

5 minuten per dag WiFi voor gebruikt. Daarvoor heeft hij een speciaal 

kastje gekocht, die hij uit de stekker trekt als hij geen internet gebruikt. 

Haas wijst erop dat het verbruik dus anders kan. Mensen zijn daar zelf 

verantwoordelijk voor, maar dan moeten ze wel op de hoogte zijn dat 

er onnodige gezondheidsrisico’s zijn van 24-uurs stralers. Ook zorgen 

24-uurs stralers voor onnodig elektraverbruik en zijn er vaak goede 

alternatieven aanwezig. Daar waar dat niet zo is, moet hard gewerkt 

worden om alternatieven te krijgen. 

Haas stelt ter discussie waarom deze gezondheidsrisico’s bestaan. 

Er is weliswaar wetenschappelijke onzekerheid, maar er zijn sterke 

aanwijzingen dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn. Dus kies 

dan voor een matiging van de stralingsbelasting, aldus Haas. Als het 

kan voor de gehele bevolking. Dat kan je alleen bereiken als mensen 

vrije keuze hebben, en daarvoor moeten mensen geïnformeerd worden. 

De Groep van Bussum pleit ervoor dat binnenshuis de stralingsbelas-

ting alleen op verzoek is, dus verbinding on demand. Dat apparaten 

automatisch bij gebruik aan gaan, is te regelen.

Voor buitenshuis wil de Groep van Bussum naar vermindering van 

velddichtheid, daar waar mogelijk. 

De Groep van Bussum wil de volgende doelen bereiken:

– Publieksvoorlichting, met ondersteuning en advies van het 

 Kennisplatform. 

– Dit in de vorm van folders, over de risico’s en de alternatieven. 

– Ook vermeldingen op websites van Kennisplatform, GGD, Antenne-

 bureau, RIVM, Ministeries etc. Hopelijk ook op de site van MoNet. 

– Speciale voorlichting aan alle scholen en plaatsen waar kinderen en 

 jong volwassenen verblijven, over omgang met 24-uurs stralers en 

 alternatieven. Er zijn scholen waar in hoog tempo draadloos gebruik 

 wordt uitgerold, terwijl andere scholen dit weer aan het terug-

 draaien zijn. 

– Oproep aan fabrikanten om andere soorten apparaten te ontwik-

 kelen, zoals speciale WiFi-modems.

– Oproep aan providers om de draadloze techniek minder te propa- 

 geren en de risico’s op de apparaten te vermelden. Bijvoorbeeld 

 automatisch WiFi krijgen, zonder te vertellen dat de kastjes ook 

 anders in te stellen zijn. 

– Met netwerkbeheerders heldere afspraken maken over de standaard-

 instellingen. En dat zij voor slimme meters de optie bieden voor 

 data-retrieval via GPRS dan wel via PLC routes. 

– Aankaarten van de problematiek van de 24-uurs stralers bij de 

 Nederlandse ministeries en de Europese Commissie. En daarbij 

 verwijzen naar resoluties vanuit het Europees Parlement. 

De volgende acties zijn nodig:

– Discussie binnen het Kennisplatform en de Klankbordgroep 

 (zoals vandaag). 

– Publicatie van de zienswijze van de maatschappelijke groeperingen,  

 met steun van het Kennisplatform. 

– Met hulp van het Kennisplatform overleg voeren met diensten 

 binnen de betrokken ministeries (ministerie van Infrastructuur 

 en Milieu (I&M) en ministerie van Economie, Landbouw en   

 Innovatie (EL&I) om wijzigingen te implementeren. Ook overleg 

 met Europese instanties. 

– Het schrijven van een zwartboek over de gevaren van 24-uurs 

 stralers binnenshuis, met praktijkvoorbeelden. 

Discussie

De voorzitter roept op om in deze discussie suggesties te geven om dit project 

verder te helpen en tevens roept hij de aanwezigen op om aan te geven wat zij 

zelf kunnen bijdragen aan dit projectvoorstel.

Van Etten (URSI) wijst erop dat het een misverstand is dat WiFi-

apparatuur continu straalt. Bijvoorbeeld een notepad straalt alleen 

uit als er iets te zenden valt. Dat gaat via een access point, die zoveel 

keer per seconde heel korte berichtjes uitzendt, voor de rest van de tijd 

staat het uit. Bovendien kan je het niveau van de straling van te voren 

instellen. Bijvoorbeeld op een WiFi-kastje staat ook een low power modus. 

De producent kan gevraagd worden een dergelijke optie standaard 

aan te zetten bij levering.
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Jansen (VERON) heeft een aanvulling op de slimme meters. Volgens 

hem zijn de slimme meters die Haas noemt, in de praktijk geen 24-uurs 

stralers. Zij worden alleen op bepaalde tijdstippen (een paar keer per 

week of een keer per dag) geactiveerd om gegevens op te vragen. De PLC-

modems die wel 24 uur stralen zijn de modems die voor overdracht van 

internetdata en digitale tv gebruikt worden.

Volgens Schooneveld (EHS) wordt de PLC-techniek ook gebruikt voor 

de slimme meters. Sommige van deze meters zenden elke 15 seconden 

een signaal uit, wat misschien niet nodig is. Hier ligt een taak voor de 

overheid om samen met netbeheerders regels voor te stellen, zoals ook 

in het buitenland het geval is. Schooneveld roept de netbeheerders op 

om hier iets aan te doen.

Vriens (Stop-UMTS) wijst op het bestaan van eco-WiFi, dat minder vaak 

uitzendt (een frequentie van 0,2 Hz, dus één keer per 5 sec.). Dit werkt 

uitstekend, d.w.z. mensen hebben er minder last van. Een frequentie 

van 10 keer per seconde lijkt weinig, maar ligt wel precies in het bereik 

van hersenfrequenties. 

Mw. Hoedjes (Een Schoon Land) vindt de PLC-techniek heel bedenkelijk 

en vindt het beter dat deze techniek in het voorstel geschrapt wordt. 

Ze benadrukt ook de eigen verantwoordelijkheid en de rol van de 

providers hierin. 

Mensen kunnen een (vaste) draad gebruiken waar nodig en de

modem uitzetten. De providers zetten nu de WiFi opnieuw aan, 

na een storing; dit kunnen zij veranderen.

Van Gils (NPS) spreekt zijn waardering uit voor het voorstel. Hij vraagt 

naar de concrete uitvoering van de publieksvoorlichting. Haas ant-

woordt dat bij het verspreiden van folders (ook digitaal) en acties op 

scholen hulp nodig is. Hij vraagt de aanwezigen om ondersteuning 

in uitvoering en financiële steun. Hij hoopt dat deze voorlichting in 

de loop van 2013 te verwezenlijken is. 

De voorzitter merkt op dat vooral de initiatiefnemers van dit voorstel met 

elkaar discussiëren. Hij roept de andere partijen op te reageren en neemt 

hierin het voortouw.

 

De voorzitter wil namens het bestuur van het Kennisplatform 

de handschoen oppakken om dit voorstel aan te kaarten bij haar 

opdrachtgevers (de ministeries). Hij merkt op dat het bestuur wel 

met het dilemma zit dat dit niet in de taakomschrijving valt. 

Swinkels (International EMF Alliance) merkt op dat als hierover 

consensus gehaald kan worden, het van belang is dat de fabrikanten 

(van mobieltjes, DECT-telefoons, WiFi etc.) ook meedoen. Bijvoorbeeld 

KPN heeft sinds kort een WiFi die zichzelf uitschakelt als het niet 

gebruikt wordt; hier is weinig ruchtbaarheid over en mensen weten 

dus niet dat dit verkrijgbaar is. Hij vraagt of het Kennisplatform hier 

iets aan kan doen. Weening (MoNet) vindt het jammer dat deze groep, 

de fabrikanten van de apparaten, niet hier aanwezig zijn, terwijl die 

hier wel nodig zijn. 

Leferink (VNO-NCW) geeft aan dat fabrikanten bij zijn organisatie zijn 

aangesloten. Hij zal de oproep doorgeven aan zijn achterban. Hij merkt 

op dat de belemmering zit in het feit dat fabrikanten een grote markt 

willen, waar Europese richtlijnen gelden. Een fabrikant zal je moeten 

overtuigen om actie te ondernemen dat alleen voor de Nederlandse 

markt geldt, tenzij de politiek ook actie onderneemt. 

Volgens mw. Hoedjes is de markt hiervoor al groter dan Nederland. 

Er bestaat namelijk regelgeving in het buitenland (bijv. in Frankrijk en 

Israel) om scholen en ziekenhuizen WiFi- en DECT-vrij te maken. Deze 

organisaties willen graag samenwerken met providers en fabrikanten.

De voorzitter vraagt of MoNet ook iets kan betekenen, als het bijvoor-

beeld gaat om het aan- en uitzetten van apparatuur. Weening legt uit 

dat ook vanuit de netwerkbeheerders de antennes voor mobiel bellen 

worden aangepast naar verbruik: bij weinig vraag, gaat het antenne-

vermogen omlaag. Dit is in het belang van energiebesparing. Thuis is 

het aan mensen zelf om hun mobiel uit te zetten. Een mobiel in stand-

by zendt maar weinig uit. Hij benadrukt dat dit netwerk iets anders 

is dan de WiFi-signalen. 

Van Etten (URSI) merkt op dat de telecomwereld wordt bepaald door 

standaarden. Veel van die standaarden bieden al de mogelijkheid om 
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de straling te reduceren, alleen maken de fabrikanten of providers 

daar geen gebruik van. Fabrikanten zouden bewogen kunnen worden 

om apparatuur te maken die deze standaarden ten volle benutten en 

providers zou gevraagd moeten worden om stralingsbeperkende 

instellingen ‘by default’ aan te zetten. Er bestaat bijvoorbeeld 

al de mogelijkheid om een access point in sluimerstand te zetten.

 

Timmer (EHS) geeft aan dat Stichting EHS een netwerk heeft opge-

bouwd van regionale contactgroepen. Dit netwerk kan ingezet worden 

voor de voorlichting die de Groep van Bussum wil bereiken.

Haas concludeert dat hij geen bezwaren heeft gehoord en dat daaruit 

blijkt dat alle aanwezigen het gedachtegoed van het voorstel onder-

steunen. Hij vraagt of iemand alsnog bezwaar wil maken. Niemand 

maakt bezwaar. Hij vraagt wie bereid is om bij te dragen op een of 

andere wijze. Dat kan zijn: meedenken, er tijd insteken, connecties 

leggen etc. Een aantal mensen steekt de hand omhoog. Hij concludeert 

dat velen bereid zijn mee te doen. 

Van Steenoven (KPN) benadrukt dat ze hier zit namens de mobiele sec-

tor en niet kan praten voor de sector internet en kabel. Haas begrijpt dit 

maar vraagt of ze wel persoonlijk bereid is om dit aan te kaarten bij die 

sector. Van Steenoven geeft aan deze vraag binnen KPN uit te zetten. 

De voorzitter benadrukt dat het nu niet gaat om harde toezeggingen 

dat mensen die hun vinger opsteken het helemaal eens zijn, maar dat 

de intentie wordt uitgesproken om een stap verder te komen. 

Lemmens (Netbeheer Nederland) zegt dat Netbeheer in gesprek is 

met Stichting EHS om duidelijk te krijgen wat de vragen van de 

Stichting zijn. Hieruit kan mogelijk een handelingsperspectief 

komen. Hij merkt op dat waarschijnlijk niet alles wat hier genoemd 

is 24-uurs stralers zijn.

Mw. de Koning (NVMBR) geeft aan dat ook de beroepsgroep MRI bereid 

is om mee te denken. Het is alleen lastig om te zeggen wat haar vereni-

ging kan betekenen omdat het zo’n andere sector is. Haas zegt dat het 

NVMBR wel het toegangsmoment kan vormen voor voorlichting en 

communicatie met de ziekenhuizen. 

Haas en de voorzitter bedanken de aanwezigen voor hun toezeggingen. 
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prioriteiten kennis-
platform voor 2013

Mw. L. ’t Hart, secretaris communicatieforum, presenteert 

de activiteiten en prioriteiten van het Kennisplatform voor 2013. 

Taak Kennisplatform

Volgens het Instellingsbesluit, artikel 3, heeft het Kennisplatform tot 

taak:

1a Het actief en passief beschikbaar stellen van informatie over   

 elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid, zodanig dat   

 de maatschappij in brede zin waaronder burgers, pers,  professionals 

 van overheden en bedrijfsleven, daarvan kennis kan nemen en 

 gebruik maken.

1b Het, op basis van de stand der wetenschap, voorzien in onafhanke-

 lijke, betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde informatie op 

 het gebied van EMV.

2 Het Kennisplatform EMV dient deze taak op objectieve wijze te 

 vervullen, onafhankelijk van belangen van bedrijfsleven, maatschap-

 pelijke groeperingen en vigerend overheidsbeleid.
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Prioriteiten 2013

Mw. ’t Hart wijst op de laatste versie van het jaarplan dat is rond-

gestuurd. Ze benadrukt dat het om een concept gaat. Dit concept is 

besproken en geaccordeerd door het bestuur, maar nog niet vast-

gesteld en staat vandaag ter bespreking. 

De prioriteiten voor 2013 zijn:

– Elektriciteit in en om het huis: hoogspanningslijnen en gezondheid.

 In eerste instantie zal dit kennisbericht focussen op hoogspannings-

 lijnen en gezondheid, als een uitbreiding op het eerdere kennis-

 bericht over hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Ook is 

 aandacht voor de terugkerende vraag over de invloed van EMV 

 op de ziekte van Alzheimer, en of EMV de schadelijkheid van fijn-

 stof beïnvloedt. 

– Mobiele communicatie en gezondheid.

 Ook komt in 2013 een kennisbericht over de maatschappelijke  

 zorgen over kinderen en mobiele communicatie. De Gezond-

 heidsraad brengt in 2013 een rapport uit over de relatie tussen 

 mobiel bellen en tumoren in het hoofd/halsgebied. 

– Elektromagnetische velden in arbeidssituaties, in het bijzonder MRI.

 Het Kennisplatform volgt nauwgezet de discussie over de richtlijn-

 wijziging voor mensen die werken met EMV. Als de bestaande  

 richtlijn wordt aangepast, bericht het Kennisplatform hierover en  

 past indien nodig het kennisbericht hierover aan. De richtlijn maakt  

 een uitzondering voor werken met MRI; de vragen die dit oproept  

 zal het Kennisplatform adresseren. 

– Handelingsperspectieven bij verschillende bronnen van EMV.

 Dit onderwerp is in het ochtendprogramma uitgebreid aan bod  

 gekomen. Het Kennisplatform gaat hier verder mee aan de slag,  

 d.w.z. zorgen dat burgers hun eigen keuze kunnen maken door ze  

 van informatie te voorzien.

– Wetenschapscommunicatie en maatschappij.

 Het Kennisplatform neemt het initiatief om deze maatschappe-

 lijke discussie over EMV verder uit te diepen. In 10 januari, de 

 volgende Klankbordgroepvergadering, zal dit aan bod komen 

 middels een paneldiscussie. Hiervoor zullen ook media (weten-

 schapsjournalisten) uitgenodigd worden. Doel is: te komen tot  

 wetenschapscommunicatie over de betekenis en onzekerheden 

 rondom EMV die recht doet aan het belang van de burger. 

Vragen

Mw. C. Schooneveld (Schooneveld Advies) vraagt of bij de prioriteit 

Elektriciteit in om het huis, ook het onderwerp vuile stroom wordt 

meegenomen (d.w.z. alle laag- tot extreem laagfrequente EMV in 

huis. NB: de bronnen hiervan kunnen zich zowel binnen- als buitens-

huis bevinden).

Mw. ’t Hart antwoordt dat deze prioriteit niet alleen beperkt is tot hoog-

spanningslijnen, maar wordt verbreedt tot alles in en om het huis. Of 

ook vuile stroom wordt meegenomen, komt terug in de paneldiscussie, 

aldus de voorzitter. 

Mw. Hoedjes (Een Schoon Land) pleit voor de betrokkenheid van 

meerdere partijen van buitenaf, zoals onafhankelijke weten-

schappers. Ze is bang dat alleen expertise vanuit het Kennisplatform 

een te beperkte visie oplevert. De voorzitter neemt dit mee voor in 

de latere paneldiscussie. 
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H.T.J. Tuithof houdt namens het NPS een pleidooi om de taak van 

het Kennisplatform ‘EMV en gezondheid’ uit te breiden naar ‘EMV, 

gezondheid en natuur’.

Tuithof noemt als context de 3 O’s: onzekerheid van de weten-

schap, onbekendheid bij het publiek en onrustbestrijding bij het 

Kennisplatform.

Voor het NPS is het onbegrijpelijk dat onze natuurlijke omgeving 

niet opgenomen is in de taak van het Kennisplatform. Tuithof wijst

op ‘Het handvest van de aarde’ (Earth Charter) van Unesco, waarin 

o.a. waarborging van de ecologische integriteit staat. 

Volgens het NPS is er wel degelijk reden voor ongerustheid over natuur 

en EMV. Tuithof noemt verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat de 

natuur lijdt onder EMV: 

– Bijen die verdwijnen (verdwijnziekte). Op verzoek van NPS heeft de  

 WUR hier onderzoek naar gedaan; het rapport moet nog uitkomen. 

– Vogels. Onderzoek door Balmori (wel invloed van EMV).

– Fruitvliegjes. Onderzoek door Universiteit van Leiden (wel invloed  

 van EMV). 

– Bomen hebben vitaliteitsproblemen. 



64 65

In de afgelopen tien jaar zijn er meer nieuwe boomaantastingen dan 

de afgelopen honderd jaar. Bij een groot aantal van die onderzoeken 

tast men in het duister. Gezien de schaal en de veelheid moet dit 

toegeschreven worden aan een abiotische factor (ecologische term 

voor een externe milieufactor die geen biologische oorsprong heeft, 

red.). Waarschijnlijk is het een factor die de laatste jaren aan het 

milieu is toegevoegd. 

Tuithof somt een aantal van deze nieuwe boomaantastingen op: 

bloedingsziekte bij kastanjes en andere boomsoorten, bastscheuren 

(bastnecrose), bastknobbels (soort kleine tumoren), essentak- en 

platanenziekte, vertraagde groei, verbranding bladeren, meer groei 

van alg en korstmossen, meer uitval jonge aanplant, achteruitgang 

van de vitaliteit van bomen. 

Tuithof merkt op dat hij zelf heeft geconstateerd dat bastnecrose 

in de buurt van zendmasten voorkomt; hoe verder van de zendmast,

hoe minder bastnecrose. 

Tuithof wijst erop dat er wel degelijk onderzoeken beschikbaar zijn 

over bomen en EMV. De meeste van deze onderzoeken geven ook een 

invloed van EMV aan. Als voorbeeld noemt hij een aantal gepubliceerde 

internationale onderzoeken, zoals Frans onderzoek naar tomaten die 

onverklaarbaar gevoelig zijn voor straling en een ander onderzoek 

(India) dat aantoont dat door EMV de wortelgroei van boomgewas 

anders reageert. Daarnaast toont volgens Tuithof een gepubliceerd 

onderzoek op populieren, van Katie Haggerty, een nadelige invloed van 

EMV, hij wijst erop dat dit en andere onderzoeken terug te vinden zijn 

op de website van Stop-UMTS. 

Tuithof vertelt over het Nederlands onderzoek op dit gebied. Op ver-

zoek van de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2010 een verkennend 

onderzoek gedaan door de Universiteit Wageningen (WUR). Het ging 

in dit onderzoek om het effect van WiFi-straling op essen (bomen). 

Er is voor WiFi gekozen, omdat de bomen daar sneller op reageerden 

dan op een DECT-telefoon. Tegen de verwachting in, bleek de groei van 

de bomen in de bestraalde cel achter te blijven en er ontstond blad-

necrose. Kortom het onderzoek gaf sterke aanwijzingen dat er iets aan 

de hand is en het is in 2011 en 2012 herhaald. De onderzoekers zijn 

nu bezig met een rapportage. Tuithof wijst erop dat de kosten van het 

onderzoek zijn gedragen door gemeente en particuliere instellingen. 

De landelijke overheid ontbreekt hier en vindt het blijkbaar niet van 

belang om te kijken naar onze leefomgeving. 

Het Kennisplatform heeft over bomen en WiFi in 2010 een memo 

geschreven1. Tuithof heeft in de vorige Klankbordgroep bijeenkomst 

hier al een opmerking over gemaakt en wil zich hier beperken tot de 

laatste slotzin. In deze slotzin wordt gesteld de gevonden effecten van 

EMV op bomen waarschijnlijk warmte-effecten zijn2. Hij vindt dat deze 

suggestie onwaar is en beargumenteert dit door een dia te laten zien 

met twee foto’s gemaakt met een warmtebeeldcamera. De foto’s laten 

de temperatuur van de bladeren zien in een proefcel tijdens het onder-

zoek van de WUR, en een andere foto laat de temperatuur zien van 

bladeren buiten in de natuur. Daarin is te zien dat de temperatuur 

van de bladeren in natuurlijke omstandigheden aanzienlijk hoger ligt 

dan in een laboratorium met een hoge EMV belasting. Hij concludeert 

dat daarmee de stelling niet klopt dat het effect op bomen slechts 

thermisch zou zijn. 

Tuithof pleit ervoor om ons milieu te betrekken in het onderzoek 

naar EMV en gezondheid. De voordelen hiervan zijn:

– geen placebo effecten

– in de natuur kan makkelijk een grote groep onderzocht worden

– de kosten zijn betrekkelijk laag voor onderzoek

– reproduceerbaar onderzoek

– redelijk snel resultaat (er hoeft geen tien jaar gewacht te worden)

Hij concludeert dat diverse onderzoeken aantonen dat de natuur niet 

bestand is tegen hedendaagse EMV. Daarom is het de hoogste tijd 

om nu echt eens te komen tot beleidsveranderingen. 

De voorzitter opent, naar aanleiding van deze twee presentaties, 

de paneldiscussie.

1 Memo: Verkennend onderzoek naar bomen en WiFi zendsignalen, november 2010.
2 Laatste zin in deze memo van het Kennisplatform: ‘Bij enkele onderzoeken zijn wel effecten   
 gevonden, maar daar werden dusdanige sterke blootstellingen gebruikt dat warmte-effecten  
 aannemelijk zijn.’ (NB: dit citaat ging niet over het betreffende WUR onderzoek).
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teiten kennisplatform 
2013 en uitbreiding taak

In deze discussie komt aan bod met welke onderwerpen en activiteiten 

het Kennisplatform zich in 2013 bezig moet houden. Inleidend op deze 

discussie waren de twee voorgaande presentaties: de uiteenzetting van 

de voorgestelde prioriteiten door het Kennisplatform, en het pleidooi 

van het NPS om ook de natuur als onderwerp mee te nemen in de 

taakstelling. De taak van het Kennisplatform is bij instelling beperkt 

tot EMV en Gezondheid, waar effecten op de natuur buiten vallen. 

Voor aanvang merkt de voorzitter op dat de Directie Natuur en Biodi-

versiteit (Ministerie EZ) was uitgenodigd om deel te nemen aan deze 

discussie. De voorzitter leest de reactie voor dat ‘vanuit het departe-

ment is aangegeven dat het onderwerp EMV en natuur niet behoort tot 

de onderzoeksprioriteiten van de directie Natuur en Biodiversiteit. 

Natuurorganisaties hebben daar ook niet om gevraagd. Deze organisa-

ties hebben geen praktijkervaringen of wetenschappelijke inzichten 

onder de aandacht gebracht die voor het departement aanleiding 

vormen om binnen het beperkte (onderzoeks)budget ruimte te creëren 

voor onderzoek op het onderwerp EMV en Natuur. Kortom het onder-
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werp behoort niet tot de prioriteiten van het departement. Daarom past 

deelname aan het panel op 8 november 2012 niet binnen de priori-

teiten van de directie’. 

Discussieleider is Victor Deconinck en het discussiepanel bestaat uit: 

– Dhr. H.T.J. Tuithof, NPS;

– Dhr. F. Weening, MoNet;

– Dr E. van Rongen, secretaris Gezondheidsraadscommissie 

 Elektromagnetische velden;

– Dhr. R.P.R Schutte, Ministerie van I&M;

– Prof. dr ir E. Lebret, voorzitter Wetenschapsforum Kennis-

 platform EMV en chief science officer (CSO) Integrated Risk 

 Assessment bij RIVM.

De vijf prioriteiten voor 2013, zoals eerder voorgesteld, zijn:

1 Elektriciteit in en om het huis (inclusief hoogspanningslijnen);

2 Mobiele communicatie en gezondheid;

3 EMV in arbeidssituaties, in het bijzonder MRI;

4 Handelingsperspectieven bij verschillende bronnen van EMV;

5 Wetenschapscommunicatie en maatschappij.

Onderzoek naar effecten op de natuur zijn lastig te vertalen naar de mens

Lebret (panel; wetenschapsforum KP) geeft aan dat hij zelf als onder-

zoeker op het gebied van milieu en gezondheid, expertise heeft die 

primair gericht is op de mens. Hij licht toe dat het RIVM een litera-

tuuronderzoek laat uitvoeren over EMV effecten op het ecosysteem. 

Ook is het RIVM bezig met EMV en fijnstof. Volgens Lebret mogen 

andere milieufactoren best prioriteit krijgen (in onderzoek), maar 

wel buiten het Kennisplatform EMV.

In reactie op Tuithofs argument dat onderzoek naar effecten op de 

natuur veel voordelen heeft, zoals makkelijkere uitvoerbaarheid, stelt 

Lebret het volgende. Volgens hem zijn de effecten van proefdieren al 

moeilijk te vertalen naar de mens, laat staan de effecten van plant naar 

de mens. ‘Wel of niet ziekte’ bij planten is lastig te vertalen naar ‘wel of 

niet gezondheidsklachten’ bij de mens.

Van Rongen (panel; Gezondheidsraad) is het eens met Lebret. 

Onderzoeken in de natuur lijken methodologisch makkelijk, maar zijn 

dat beslist niet. Onderzoek naar effecten op planten en dieren in de 

vrije natuur is erg moeilijk uit te voeren, bijvoorbeeld omdat situaties 

met wel en geen EMV blootstelling moeilijk te vinden zijn. Bij het 

Wageningse bijenonderzoek (van Rongen is lid van de begeleidings-

commissie) heeft het bijvoorbeeld veel tijd gekost om een goede 

proefopstelling te ontwikkelen.

Natuur levert wel informatie voor totaalbeeld EMV

Vriens (Stop-UMTS) wijst erop dat bomenonderzoek wel kan vertellen 

of EMV een puur biologisch effect hebben (zonder de psychologische 

component). In het totale beeld geeft dit wel naar zijn mening 

essentiële informatie, ook al is de vertaling van boom naar mens 

niet mogelijk.

Timmer (Stichting EHS) denkt dat de ‘onmogelijke vertaling van 

boom naar mens’ genuanceerder ligt. Er zijn genoeg wetenschaps-

gebieden waar nieuwe ontwikkelingen als eerste juist getest worden 

bij biologisch materiaal van een lagere orde, zoals proefdieren. 

Er wordt wel degelijk een relatie gelegd tussen proefdieronderzoek 

en de mens. Hij pleit ervoor dat we de natuur als signaalfunctie 

serieus nemen en dit niet makkelijk aan de kant schuiven, omdat het 

te moeilijk zou zijn. 

Mw. Hoedjes (Een Schoon Land) wijst, als ondersteuning van de stelling 

van Tuithof op een Frans onderzoek betreffende hoogspanningslijnen 

met personen en landbouwhuisdieren, die ze op een vorige vergader-

ing heeft gepresenteerd. Volgens mw. Hoedjes bleken in dit onderzoek 

dieren allerlei veranderingen op het gebied van gedrag, productie, 

gezondheid en ook agressie te vertonen; vergelijkbare veranderingen 

als bij de mens. Volgens mw. Hoedjes gaat het daarbij ook om effecten 

op cel-niveau en zijn de immuunsystemen van dieren vergelijkbaar met 

die van de mens.

Twijfel: onderwerp Natuur opnemen, ten koste van andere onderwerpen?

Er is een korte discussie, waarin de discussieleider opmerkt dat het verhaal van 

Tuithof zich goed leent voor de media en dat het voor het algemeen publiek een 
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logisch verhaal is (‘Als EMV slecht is voor die boom, dan laat ik mijn kinderen 

daar toch niet spelen’).

Lebret reageert en stelt dat wetenschappelijke onderbouwing wel 

nodig blijft. Ook vindt hij dat het lopende onderzoek (dat zich richt op 

effecten bij de mens) wel uit te leggen valt in de media; misschien is het 

lastig, maar als het om zoiets belangrijks als gezondheid gaat, willen 

mensen ook luisteren. 

Weening (panel; MoNet) betwijfelt of het wel goed is om iets nieuws 

toe te voegen aan de agenda van het Kennisplatform, dat nu al haar 

handen vol heeft aan de prioriteiten die er nu staan. Ook plaatst 

Weening een kritische noot bij de door het Kennisplatform gefor-

muleerde opmerking, dat naar aanleiding van de IARC classificatie 

en de Zembla uitzending maatschappelijke discussie is ontstaan. 

Hij vraagt zich af of die discussie niet alleen hier wordt gevoerd, 

en of die eigenlijk wel bestaat buiten deze vergadering. MoNet heeft 

namelijk geen enkele vraag gekregen naar aanleiding van de IARC 

classificatie of de Zembla uitzending. 

Schutte (panel; Ministerie I&M) wijst erop dat het onderwerp EMV 

en gezondheid (en daarmee het initiatief tot het Kennisplatform) 

destijds is neergezet na uitgebreide discussie met de Tweede Kamer. 

De taak van het Kennisplatform tot 2014 is heel bewust geformuleerd. 

Natuurlijk kan op die taak teruggekomen worden, maar het budget 

ligt wel vast, dus Natuur als extra onderwerp oppakken, betekent 

dat een ander onderwerp niet wordt uitgevoerd. De vraag is of dit 

gerechtvaardigd is. 

Van Gils (NPS) vindt niet dat het één het ander uitsluit. Het onderwerp 

Natuur kan een bijdrage leveren. Los van de vraag of het opgenomen 

moet worden als prioriteit. Hij pleit in ieder geval voor het belang 

van de prioriteiten 4 en 5 (handelingsperspectieven, en wetenschap 

en maatschappij). 

Haas (NIBE) twijfelt of het onderwerp Natuur moet worden opgenomen, 

hoe interessant ecologisch onderzoek ook is, omdat de prioriteiten die 

nu staan geformuleerd voor 2013 ook allemaal belangrijk zijn. 

Jansen (Veron) vindt het pleidooi van Tuithof (om EMV effecten op 

de natuur te betrekken) te kort door de bocht. Hij mist argumenten 

en vraagt zich af of de verschijnselen bij planten niet een andere 

oorzaak hebben? 

De discussieleider geeft de aanwezigen van de publiekstribune gelegenheid 

tot inbreng. 

Mw. Obbens (publiekstribune, Zelfhulpgroep Electrostress, 

’s-Hertogenbosch) wil aan de wetenschappers meegeven dat er 

ook onderzoeksverschillen zijn tussen man en vrouw, naast het 

verschil tussen volwassenen en kinderen. 

Van der Vleuten (publiekstribune, Brainport Biotech Solutions) vertelt 

dat op zijn verzoek bij de ULB in België onderzoek is gedaan met mie-

ren en mobiele en DECT-telefoons. De bevindingen van de ULB waren 

dat de telefoons zowel in de uit-stand als in de standby-stand als in de 

actief-stand effecten hadden op de mieren. Er was geen effect met een 

telefoon zonder batterij en ook geen effect van de batterij alleen. Hij is 

voornemens hierover een persbericht uit te geven

Er volgt een korte discussie over de wetenschappelijke merites van onderzoek 

naar de natuur. 

Lebret merkt op dat hij als onderzoeker eerst het wetenschappelijk 

artikel van dit mierenonderzoek hoopt te zien en dan pas het pers-

bericht. Dan pas kan hij het wetenschappelijk artikel op zijn betekenis 

voor de maatschappij beoordelen. Weening benadrukt dat het Kennis-

platform onderzoek op wetenschappelijke merites moet beoordelen. 

De discussieleider vraagt of nu niet weer opnieuw de stelling wordt 

ingenomen dat pas iets gedaan of gezegd kan worden als onderzoek 

uitsluitsel heeft gegeven. 

Volgens Lebret is dit niet zo. Het is niet zo dat wetenschappers 

alleen maar in de rol zitten dat pas iets gezegd kan worden totdat het 

honderd procent bewezen is. Ook in de wetenschap zijn er zogenaamde 

‘issue advocates’, waarbij wetenschappers een positie innemen omdat 

ze een bepaald belang (bijv. gezondheid) willen beschermen. Wel is het 

zo dat wetenschappers niet altijd zo snel zijn als de maatschappij wil.

De voorzitter vraagt wat de Klankbordgroep en het Kennisplatform 

kiezen om uit te voeren. 

In eerste instantie is KP opgericht om wetenschappelijke publicaties 

te duiden. Uit de discussie van vanochtend is naar voren gekomen dat 
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er meer aandacht moet zijn voor voorlichting en het bieden van han-

delingsperspectieven. Het Kennisplatform heeft ook te maken met een 

sense of urgency, vanuit de maatschappij. De vraag is of het onderwerp 

EMV en natuur past bij de rol van het Kennisplatform en hoe dit gere-

aliseerd kan worden met het budget. 

De discussieleider concludeert dat de panelleden, behalve Tuithof, het onderwerp 

Natuur niet als goede aanvulling op de prioriteiten van het Kennisplatform zien, 

vanwege financiële en methodologische redenen. Vanuit de Klankbordgroep en 

de publiekstribune klinken echter wel geluiden dat dit onderwerp een nuttige 

toevoeging is. Hij peilt nogmaals de meningen in de zaal. 

Van Rongen stelt dat onderzoek bij planten weliswaar iets kan vertellen 

over mechanismen in cellen, maar dat dit niet zomaar te vertalen valt 

naar de situatie bij de mens. Ook is er op dit moment veel te weinig 

informatie beschikbaar om enige conclusies te kunnen trekken over 

effecten van EMV op planten en ecosystemen; meer onderzoek is dus 

nodig. Dergelijk onderzoek moet wel wetenschappelijk goed uitgevoerd 

worden (het eerder door de heer Van der Vleuten genoemde eenvoudig 

experiment met mieren is dat niet). Dat betekent ook dat er voldoende 

onderzoeken moeten zijn. Als wetenschapper kan je immers geen 

conclusie trekken op grond van een enkel onderzoek, al doet de 

media dat wel. 

Haas vraagt waarom de voorstellen voor cohortstudies van Stop-UMTS 

niet ook worden meegenomen in deze discussie en beslisvorming over 

de prioriteiten. Dit onderwerp wordt later besproken.

Wetenschapscommunicatie

Er volgt een discussie over wetenschapscommunicatie. Er is een groot verschil 

tussen de wetenschappelijke berichtgeving in de media en het tempo van de 

wetenschap. De media is veel sneller en wil meteen berichten over een (enkel) 

onderzoek. 

Vriens pleit ervoor dat ook bij wetenschappelijke twijfel en onzekerheid 

juist goed gecommuniceerd wordt over die onzekerheden. 

Van Gils vindt dat bij wetenschapscommunicatie teveel over weten-

schap wordt gesproken, en te weinig over communicatie met de 

maatschappij in brede zin. Meer accent is nodig op communicatie 

en minder focus op nieuw onderzoek. 

Volgens Lebret is de hamvraag in welke mate het Kennisplatform actief 

communiceert en met wie. Voorheen communiceerde het platform in 

eerste instantie met de professionals (de KP organisaties) en indirect 

met de maatschappij in bredere zin. Ook heeft het platform kennis-

berichten gemaakt die direct op huisartsen gericht waren. De vraag is 

of het platform daarmee voldoende actief is en of daarmee de burger 

wel bereikt wordt. Ook speelt daarbij een rol hoe vindbaar op internet 

het werk van het Kennisplatform is. Lebret benadrukt overigens dat 

het Kennisplatform juist wel onzekerheden in de wetenschap beschrijft 

en duidt wat die onzekerheden betekenen in het licht van maatschap-

pelijke vragen. 

Swinkels (International EMF Alliance) vraagt waarom sociale media, 

zoals Twitter en Facebook, niet gebruikt wordt in de wetenschaps-

communicatie naar de burger?

Oneigenlijke belangen

Timmer waarschuwt voor oneigenlijke belangen, zoals die met 

economische motieven. Hij pleit ervoor dat de regels die zijn opgesteld 

(zoals besproken in vorige vergaderingen) ook bij wetenschapscom-

municatie iedere keer gehanteerd worden, zodat de wetenschap op een 

goede manier geduid wordt en oneigenlijke belangen zoveel mogelijk 

worden vermeden.

Lebret stelt dat het Kennisplatform al veel heeft gedaan om weten-

schappelijk handelen en integriteit te waarborgen. Het platform heeft 

dit punt uitgebreid behandeld binnen het Wetenschapsforum en alle 

betrokken partijen hebben ook via eigen richtlijnen aandacht besteed 

aan wetenschappelijke integriteit. Desondanks, blijft de vraag vanuit 

de Klankbordgroep gesteld worden. Blijkbaar blijft er een schijn van 

belangenverstrengeling hangen. Lebret stelt voor dat op dit punt een 

meer open debat gevoerd gaat worden; d.w.z. dat men bij een situatie 

van mogelijke belangenverstrengeling de persoon of organisatie in 

kwestie bij naam noemt, zodat het Kennisplatform er iets concreets 

mee kan doen. Hij roept op hoe belangrijk het is om dit punt op te 

lossen, zodat verder gekomen kan worden. 
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EHS explicieter noemen in de prioriteiten

Mw. C. Schooneveld pleit voor een toevoeging bij prioriteit 4 (hande-

lingsperspectieven). Het begrip EHS of elektrogevoeligheid zou expliciet 

in dit rijtje prioriteiten genoemd moeten worden, omdat de handelings-

perspectieven een hulpmiddel vormen voor juist deze groep mensen. 

Verder is ze het eens met de inhoud van deze prioriteit. Spijkerman 

merkt op dat dit punt zeker opgenomen kan worden, omdat dit ook 

de intentie was van deze prioriteit. 

Aandacht voor MRI beroepsgroep

Mw. de Koning (NVMBR) pleit voor de urgentie van prioriteit 3 – EMV 

in arbeidssituaties. Dat EMV van MRI invloed heeft op de beroeps-

groep is wetenschappelijk bewezen. Bovendien komen er steeds 

krachtigere MRI-apparaten in de gezondheidszorg, zoals PET-MRI 

en MRI met versnellers.

Kennisplatform moet minder afzwakkend formuleren

Van Gils heeft kritiek op de manier hoe het Kennisplatform haar 

prioriteiten formuleert. Hij geeft een paar concrete voorbeelden, zoals 

de formulering ‘mensen die verschillend denken over onzekerheden’. 

Het gaat hier niet zomaar om mensen maar om deskundigen, aldus 

Van Gils. Of de formulering ‘tijdelijke disharmonie’ als het gaat om 

EMV effecten door MRI. 

Van Gils hekelt de naar zijn mening afzwakkende en afvlakkende toon 

van het Kennisplatform. Hij vindt ook dat gezien datgene wat hier in 

de vergadering wordt besproken, de betrokken instanties de teksten op 

hun websites zouden moeten aanpassen. 

Van Gils vindt ook de woorden van Lebret in de Zembla-uitzending een 

voorbeeld van afvlakking. Lebret reageert hierop door te vertellen dat 

hij door Zembla anderhalf uur is ondervraagd, met 180 vragen, en dat 

daaruit één fragment is gehaald wat juist het fragment was waarvan 

hij aangaf dat hij het niet goed formuleerde en opnieuw heeft gedaan. 

Samenvatting

De discussieleider zet de discussie in context en vat samen.

Vanochtend is door alle partijen erkent dat ieder qua actie een tandje moet 

bijzetten. Het interbellum vergt twee acties, namelijk: eigen verantwoordelijk-

heid oppakken en vertalen in concrete handelingen die elke burger kan zien en 

beoordelen. Uit de middagdiscussie is gebleken dat iedereen vindt dat de priori-

teitenlijst die het Kennisplatform vandaag heeft voorgesteld de relevante thema’s 

bevat. Of het onderwerp Natuur al dan niet moet toegevoegd, is uitgebreid bedis-

cussieerd maar niet toegevoegd aan de prioriteitenlijst. Enerzijds is gezegd dat 

meer onderzoek nodig is dat relevant is voor de mens, anderzijds is gesteld dat 

onderzoek naar natuur juist een middel kan zijn om het proces van kennis over 

EMV en gezondheid te versnellen. Uit de discussie is ook duidelijk geworden dat 

alles te maken heeft met communicatie en dat communicatie over EMV effecten 

in brede zin nodig is. Het belang is uitgesproken en bepleit voor de onderwerpen: 

handelingsperspectieven, met uitdrukkelijke aandacht voor EHS; beroepsgroep 

die met MRI werkt; en EMV in en rondom het huis. 

Slotronde panel aan het woord: 2014 komt snel

Tot slot, vraagt de discussieleider de panelleden hoe zij aankijken tegenover 

het feit dat 2014 (einde looptijd van het Kennisplatform) al snel komt. 

Weening merkt op dat MoNet de toegevoegde waarde van het Kennis-

platform erkent, maar wel twijfelt aan de toegevoegde waarde van 

de Klankbordgroep. Volgens hem wordt tijdens de vergadering vaak 

het doel voorbij geschoten door met de vinger te wijzen en op de 

man te spelen. 

Van Rongen vindt dat het Kennisplatform, gezien de beperkte termijn 

tot 2014, niet aan nieuwe activiteiten moet beginnen, vooral als daar 

geen wetenschappelijke onderbouwing voor is. Het enige wat dan 

gedaan kan worden, is meer onderzoek. Hij wijst erop dat, wanneer 

het Kennisplatform is afgelopen, de Gezondheidsraad blijft bestaan 

en doorgaat met het analyseren van gegevens over EMV en gezondheid. 

Datzelfde geldt ook voor de WHO. 

Tuithof is blij met de gevoerde discussie over zijn pleidooi om het 

onderwerp Natuur te betrekken bij de activiteiten van het Kennis-

platform. Hij merkt op dat het dilemma korte versus lange termijn 

blijft bestaan, en dat EMV effecten op de natuur vroeg of laat naar 

buiten zullen komen. 

Schutte geeft aan dat op 5 december een gesprek is tussen het Kennis-

platform en de overheid om te praten over de toekomst, na 2014, van 

het platform. Bij de instelling van de tweede termijn van het Kennis-

platform is gezegd dat het platform moet nadenken over andere finan-
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cieringswegen dan de rijksoverheid. Hierover zal op 5 december verder 

gesproken worden. 

Lebret merkt op dat de laatste jaren wel degelijk een betere dialoog 

tussen Kennisplatform en Klankbordgroep is bereikt. Wel is het 

waarschijnlijk dat pas volgende stappen gemaakt kunnen worden, 

als de positie en dilemma’s van de andere partij met respect worden 

erkend. Een dergelijke dialoog vond hij meer tot uiting komen in de 

ochtenddiscussie dan tijdens de middagdiscussie. Gezien de discussie 

en onzekerheden, zal het interbellum ook in 2014 nog lang niet voorbij 

zijn. Dit is vergelijkbaar met de situatie in het buitenland. Veel inter-

nationaal onderzoek loopt ook af, terwijl dialogen ook daar het einde 

van de horizon bereiken. Daar maakt Lebret zich zorgen over. Hij pleit 

ervoor dat we andere manieren moeten vinden om dit verder voort te 

zetten. Als de overheid dit niet meer wil financieren, is private finan-

ciering een optie. Echter, alleen als er voldoende garanties zijn voor 

onafhankelijkheid en bij voldoende respect voor elkaars positie. 

Conclusies 

De voorzitter concludeert dat de vijf voorgestelde prioriteiten, gezien 

de reacties, goed zijn neergezet. Wel moeten een aantal nuances 

worden toegevoegd, zoals het onderwerp vuile stroom bij prioriteit 

‘Elektriciteit in en om het huis’, en EHS moet meer benoemd worden 

bij prioriteit ‘Handelingsperspectieven’. Verder is besproken wat nut 

en noodzaak is voor het Kennisplatform na 2014. Het platform ziet 

zeker nut en noodzaak in om door te gaan, gezien ook de toename van 

mobiele communicatie en EMV bronnen. Het bestuur van het platform 

heeft hier ook ideeën over, maar moet wel de middelen hebben om 

verder te gaan. De voorzitter geeft aan dat uit de discussie is gebleken 

dat de vijfde prioriteit ‘Wetenschapscommunicatie en maatschappij’ 

heel belangrijk is. 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur van het Kennisplatform qua 

uitvoering niet meteen een rigoureuze koerswijziging kan uitvoeren, 

gezien de beperkte middelen. Wel voert het Kennisplatform het werk-

plan met de besproken nuances uit. Op 5 december zal het Kennis-

platform verder praten met haar opdrachtgever over haar toekomst. 

Ook is het goed om de discussie te vervolgen hoe het Kennisplatform 

wetenschap duidt en handelingsperspectief biedt.
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cohort studies 

Stop-UMTS stelt een nieuw type onderzoek voor en wil daarover in gesprek met 

de Klankbordgroep en de aanwezige wetenschappers. Zij wil nagaan of een dras-

tische vermindering van de stralingsbelasting leidt tot een vermindering van het 

aantal lichamelijke klachten bij personen die in huis blootstaan aan RF-straling, 

zoals DECT en WiFi, en waarbij eerder nog geen mogelijk verband gelegd is 

tussen deze klachten en de bestaande RF stralingsbelasting. Daarmee zou een 

mogelijk effect van deze straling op de mens kunnen worden aangetoond. 

Het doel van Stop-UMTS is tweeledig:

– verbreding van kennis omtrent de mogelijkheden van onderzoek op 

 dit gebied,

– één of meerdere onderzoekorganisaties zover krijgen dat zij het onderzoek  

 (laten) uitvoeren.

Dr L.Vriens presenteert namens Stop-UMTS twee voorstellen voor 

cohort-studies naar de mogelijke effecten van radiofrequente EMV op 

de mens. Vriens wil hierover in gesprek met de aanwezigen en het gaat 

daarbij om de volgende vragen: wat zouden deze studies kunnen ople-

veren, kunnen ze een goede wetenschappelijke duiding geven en zijn 

we er maatschappelijk bij gebaat? 
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Vriens introduceert zijn achtergrond en vertelt hoe hij tegen het EMV 

onderzoek aankijkt. Hij is van huis uit natuurkundige, maar een nieuw-

komer in het vak EMV. Hij heeft zich verdiept in de wetenschappelijke 

literatuur en in kaart gebracht welke onderzoeken zijn uitgevoerd en 

welke nog gaande zijn. Als je dit voorstelt als een landkaart, blijken 

er ‘dichtbevolkte gebieden’ te zijn (daar waar veel onderzoek naar is 

gedaan) en ‘braakliggend terrein’. In dat braakliggende gebied, waar 

nu nog geen onderzoek is uitgevoerd, kan heel nuttig onderzoek 

worden gedaan, aldus Vriens. 

Classificaties van mogelijke studies

De mogelijke studies zijn te classificeren als drie soorten onderzoek.

Ten eerste de provocatie-studies. Hierbij stel je mensen kort bloot 

aan radiofrequente (RF) straling en EMV. Je meet de cognitieve presta-

ties van de proefpersonen, of je onderzoekt hun welbevinden door 

middel van enquêtes. Je kunt ook de biologische effecten meten 

in vivo (in levende mensen of dieren) of in vitro (in laboratorium kweek 

van menselijk of dierlijk weefsel). Onder biologische effecten vallen 

bijvoorbeeld DNA-breuken, micronuclei formatie, stresshormonen of 

zuurstofradicalen. Kenmerkend voor provocatiestudies is dat ze kort 

duren. Bij mensen is de blootstelling bijvoorbeeld standaard 20 of 

45 minuten, bij dieren worden langere blootstellingstijden gebruikt.

Het tweede soort onderzoek is een epidemiologische studie. Dit onder-

zoek wordt meestal gebruikt in een bestaande situatie. Er wordt bij-

voorbeeld gekeken of er een verband is tussen woonafstand tot een 

hoogspanningsleiding en het aantal leukemiegevallen bij kinderen. 

Of er wordt een verband onderzocht tussen de afstand tot de mast 

en het welbevinden en de algemene gezondheidsklachten bij omwo-

nenden. Bij zendmasten zijn studies gedaan van vier jaar of langer. 

Vriens merkt op dat hij geen omgekeerde provocatiestudies is 

tegengekomen (het derde soort onderzoek). Hij bedoelt hiermee dat 

je bij mensen die heel lang zijn blootgesteld aan RF EMV plotseling de 

blootstellingsbronnen uitschakelt en dan kijkt naar het effect op de 

gezondheid. Daar moet je dan een middellange termijn voor uittrek-

ken, bijvoorbeeld een paar maanden. Dit zal hij later verder toelichten.

Voor- en nadelen van de provocatie en epidemiologische studies

Provocatiestudies zijn tegenwoordig alleen zinvol met EHS’ers, mensen 

die in een stralingsloze omgeving leven. De gewone mens staat name-

lijk al een groot deel van de dag bloot aan straling van bijvoorbeeld 

DECT-telefoon of WiFi. En ook onderweg naar het laboratorium voor 

een provocatiestudie komt men langs zendmasten. Een provocatie-

studie in een lab heeft bij die mensen geen zin. Bij EHS’ers kan het 

wel nuttig zijn.

Eventueel zou je provocatietests in vitro kunnen doen, dus in een 

lab-opstelling met weefselkweekjes, maar of dat werkt is twijfelachtig.

Epidemiologische studies hebben als nadeel dat ze zeer tijdrovend 

zijn. Je kijkt over de zeer lange termijn en je hebt te maken met vele 

stralingsbronnen, die voor interpretatieproblemen zorgen. In de 

jaren ’70 van de vorige eeuw kon je goed meten wat er gebeurde dicht-

bij en verder weg van de stralingsbron, omdat er nog geen mobiele 

communicatie was. Nu kunnen elektrogevoelige mensen voor zowel 

hoog- als laagfrequente straling gevoelig zijn; het is moeilijk een 

onderscheid te maken. Met zendmasten is nog een extra probleem 

dat afstand alleen niet bepalend is, omdat de straling in de vorm van 

zijlussen wordt uitgezonden.

Voordelen van de omgekeerde provocatiestudie

Wat betreft de omgekeerde provocatiestudie, gaat het om een nieuw 

soort onderzoek, voor zover Vriens heeft kunnen nagaan. Je schakelt 

dan bij mensen, die langdurig blootstaan aan RF straling, de straling uit 

en meet het effect op de gezondheid. Vriens heeft geen systematische 

wetenschappelijke studies op dit gebied gevonden. Er zijn echter wel 

veel ervaringsverhalen, namelijk de verhalen van EHS’ers, die bij het 

overgaan van een omgeving met veel straling naar een omgeving 

zonder straling, een verbetering van hun klachten ervaren.

Een van de voordelen van deze omgekeerde provocatietests is dat dit 

onderzoek over een middellange termijn kan worden gedaan; het is een 

kwestie van maanden en niet van jaren. Een ander essentieel voordeel 

is dat er een scherpere overgang valt te meten; het verschil in welbe-

vinden van wel stralingsbelasting naar geen stralingsbelasting is veel 
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scherper dan andersom. Elektrosensitief worden duurt vaak lang en 

soms jarenlang. Als mensen echter eenmaal problemen hebben en je 

haalt plotseling de straling weg, is er vaak al na enkele dagen effect. 

Daarom wil Vriens op dit soort onderzoek verder ingaan.

Aanpak bij omgekeerde provocatiestudie

Bij de omgekeerde provocatiestudie moet je beslissen welke stralings-

belasting je gaat onderzoeken. De zendmast of hoogspanningslijn kan 

je niet zomaar verplaatsen. In huis kan je wel de straling uitzetten van 

DECT, WiFi of mobiele telefoons. De test richt zich dan ook op de stra-

ling binnenshuis.

De volgende vraag is welke proefpersonen je uitkiest. EHS’ers zijn niet 

geschikt, want die hebben er al voor gezorgd dat ze thuis geen stralings-

belasting hebben. Willekeurige personen uitkiezen heeft ook geen zin; 

de meeste mensen hebben immers geen klachten en je zal dan geen 

verschil meten. Vriens stelt voor dat je mensen moet onderzoeken met 

lichamelijke klachten, die overeenkomen met die van EHS’ers, maar 

waarbij geen mogelijk verband is gelegd met radiofrequente stralings-

belasting. Ook moet je mensen uitsluiten die angst hebben voor radio-

frequente straling.

Wie zijn mogelijk geschikte proefpersonen?

Proefpersonen uitzoeken kan op meerdere manieren. Vriens geeft 

twee suggesties, maar nodigt mensen uit de zaal uit hier manieren 

aan toe te voegen. Vriens benadrukt dat hij alleen het principe van 

het onderzoek aan wil geven, en dat de uitwerking nader kan worden 

ingevuld. Het voorstel dat eerder is rondgezonden bevat details die 

kunnen worden aangepast en uitgebreid.

Ten eerste stelt Vriens voor de patiëntengroepen van de LOK, SOLK 

en NOLK poliklinieken te onderzoeken. Deze poliklinieken zijn tussen 

2007 en 2011 opgericht voor mensen met lichamelijk onverklaarde 

klachten. Op de websites van deze klinieken is te vinden om welke 

klachten het gaat, en Vriens concludeert dat het voor een groot deel 

om EHS-achtige klachten gaat. Voor deze klachten is geen medische 

of lichamelijke reden gevonden, en ook is er niet gedacht aan een 

samenhang met EMV. Daarom lijkt dit een geschikte groep voor 

het onderzoek. 

De tweede groep die Vriens voorstelt, bestaat uit mensen met ADHD-

klachten die daarvoor medicijnen krijgen (en dus zijn erkend als 

ADHD-patiënt). Ook deze klachten zijn EHS-achtig. In het nieuws is 

recentelijk gemeld dat er een sterke groei is van het aantal ADHD’ers 

in Nederland: van 70.000 mensen in 2005 naar 200.000 in 2011. Momen-

teel heeft 1,2% van de Nederlandse bevolking ADHD. Ook is gepubli-

ceerd dat tussen 2010 en 2011 er 19% groei in ADHD bij volwassenen 

was. Deze 19% groei per jaar betekent dat er elke 4 jaar een verdub-

beling van het aantal ADHD-patiënten is. Ook bij de klachten van deze 

patiënten wordt niet gedacht aan een samenhang met EMV-straling 

en daarom is ook dit een geschikte groep voor het onderzoek.

Vriens wijst erop dat de groei van de aantallen mensen in beide 

groepen (dus zowel de patiënten van LOK-instituten als ADHD-patiën-

ten) tegelijkertijd heeft plaatsgevonden met de toename van stralings-

belasting door zendmasten en EMV stralingsbronnen in huis.

Selectiecriteria

Voor de selectie van patiënten van de LOK en SOLK klinieken 

stelt Vriens voor een samenwerking te zoeken met een of twee van 

deze poliklinieken. De behandelaars moeten meewerken. Ook is het 

belangrijk dat de proefpersonen kunnen verklaren dat ze eerst licha-

melijke klachten hadden en dat eventuele psychische klachten pas 

later erbij kwamen.

Voor de selectie van ADHD-patiënten moet worden samengewerkt 

met huisartsen. 

Als selectiecriterium voor beide groepen geldt dat ze thuis DECT of 

WiFi hebben, en weinig of geen overige straling van buren of zend-

masten. Dit laatste is gemakkelijk te meten. 

Verder moeten de mensen onbekend zijn met de mogelijke effecten 

van radiofrequente straling. Mensen die thuis DECT of WiFi hebben, 

zijn in het algemeen onbekend met deze effecten. Verder moet deel-

name aan het onderzoek vrijwillig zijn, en de diagnose moet tamelijk 

recent zijn (in de laatste paar jaar).
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Uitvoering onderzoek

Bij het onderzoek wordt eerst een meting bij de deelnemers thuis 

gedaan, om de overige stralingsbronnen uit te sluiten. Vervolgens 

houden de deelnemers een logboek bij met klachten. Dit doen ze 

gedurende een maand in de oude situatie, dus met de straling zoals 

het was, en vervolgens 2 maanden na uitschakeling van de straling.

Die 2 maanden zijn nodig om een placebo-effect, wat op korte termijn 

op zou kunnen treden, uit te sluiten. Bij een follow-up worden mensen 

na een half jaar nog eens ondervraagd, om vast te stellen of de verbe-

teringen blijvend zijn geweest.

Verwachte resultaten

Als resultaat van het onderzoek verwacht Vriens dat bij een aantal 

mensen een vermindering van klachten optreedt. De vraag is bij welk 

percentage dit gebeurt en in welke mate dit zal zijn. De resultaten 

moeten worden geanalyseerd en gerapporteerd. Afhankelijk van de 

resultaten en de samenhang met de resultaten van andere onderzoeken 

is al dan niet een vervolgonderzoek nodig.

Vriens wijst er op dat de toename van het aantal ADHD patiënten van 

2005 tot en met 2011 in goede benadering overeen stemt met een 

exponentiële groei, in formulevorm beschreven door: 

    A
n
 = (1,191)n x 70.000, 

waar n het aantal jaren na 2005 is en A
n
 het aantal voorspelde ADHD 

gevallen. Bij een dergelijk groeimodel is het in het algemeen zo dat als 

de toename 6 jaar lang zo regelmatig is, deze trend zich waarschijnlijk 

nog een paar jaar zal voortzetten. Een toename van 19% per jaar is het 

zogenaamde rente-op-rente-effect en dat gaat steeds harder. Als onder-

zoeker zou Vriens uitermate nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt 

en hoe lang de toename doorgaat. Het probleem is natuurlijk wel dat 

er steeds meer mensen ziek worden. Als de aantallen te groot worden, 

is er een probleem, ook voor de overheid. Uiteindelijk zal men de ver-

banden moeten leggen. 

Oproep tot actie

Vriens wijst erop dat het hele gebied waarvoor EMV wordt toegepast 

groeit, en dat hier geweldige belangen mee zijn gemoeid. Hij vergelijkt 

de situatie met de Titanic, die ook steeds groter werd en onzinkbaar 

zou zijn. Rond deze ‘Titanic’ varen vier bootjes: NIBE, NPS, Stichting 

EHS en Stop-UMTS, die door megafoons wat naar boven roepen. 

Er wordt niet naar ze geluisterd, maar in de verte doemt de ijsberg op: 

het grote aantal zieken dat er gaat komen. Vriens ziet dit graag vermeld 

in het verslag zodat hij er over een paar jaar op terug kan komen. 

Dan zal blijken of hij gelijk heeft gehad.

Vragen en discussie

De voorzitter vraagt de aanwezigen te reageren, met de vraag in het achter-

hoofd wat de meerwaarde zou kunnen zijn van het onderzoek zoals Vriens 

dat voorstelt.

Schooneveld (EHS) meldt dat hij een dergelijk onderzoek van harte 

zou steunen. Hij realiseert zich tegelijkertijd dat dit een enorme 

voorbereiding vergt en medewerking van de mensen die de elektrosen-

sitieven zouden moeten bezoeken en begeleiden, zoals het bestuur van 

een SOLK instituut en huisartsen. Deze mensen en instituten moeten 

daarom voorlichting krijgen. Schooneveld denkt dat daar een hogere 

macht voor nodig is dan Stichting EHS. Hij stelt voor dat het Kennisplat-

form hier een ondersteunende rol bij speelt. De betrokkenen zouden 

voor een gesprek moeten worden uitgenodigd om uitleg te krijgen 

wat het begrip EHS inhoudt. Dit moet echter niet aan de deelnemers 

worden uitgelegd, want dan wordt de proef verstoord. Schooneveld 

betwijfelt of organisaties als Stop-UMTS en EHS hier op eigen kracht 

uitkomen. Hij wijst op de noodzaak om met een groep van zwaarder 

kaliber naar voren te treden en zo gehoor te vinden bij die groepen 

die de experimenten moeten doen.

Vriens antwoordt dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat Stop- 

UMTS het onderzoek gaat doen. Hij geeft aan dat hij wel een advies-

functie kan vervullen. Het lijkt hem essentieel dat instanties als 

RIVM en ZonMw meedoen en achter het onderzoek staan.
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Lebret (wetenschapsforum KP) vindt dat er interessante elementen in 

het onderzoeksvoorstel zitten. Hij herkent een aantal punten die vorig 

jaar in de Denkgroep onderzoek naar EHS naar voren kwamen. Op een 

van de laatste dia’s geeft Vriens aan dat een placebo-effect moet worden 

uitgesloten, maar dat blijft volgens Lebret in deze onderzoeksopzet 

toch wel een probleem. Een interventieonderzoek wordt in het ideale 

geval dubbelblind uitgevoerd, en zelfs zo dat op basis van willekeur 

mensen aan de interventie worden onderworpen of niet. Dat zou Lebret 

als nog een aanvulling willen meegeven bij het ontwerp van de proef; 

dat er bij sommige mensen wel en bij andere mensen geen interventie 

is. De hypothese is dan dat bij de mensen waar de interventie plaats-

vindt de symptomen minder erg worden en dat in de groep waarin 

een schijn-interventie is gedaan de symptomen hetzelfde blijven. 

Het probleem blijft nog wel of je omstandigheden kunt creëren waar-

bij de deelnemers van het onderzoek niet weten dat het om EMV gaat. 

Volgens Lebret moet je ze namelijk vragen of ze hun klachten toe-

schrijven aan EMV, en je moet metingen doen.

Vriens zegt dat het juist de bedoeling is mensen te onderzoeken 

die niet weten dat de klachten door EMV zouden kunnen worden 

veroorzaakt en je moet ze dus niet op dat idee brengen. Hij vindt 

dat als je naar EMV vraagt (of beter nog, naar de mobiele apparaten), 

dat heel neutraal moet gebeuren. Om tegelijkertijd een groep mee 

te laten doen die je een placebo-interventie geeft, lijkt Vriens moeilijk. 

Dan zou je ze de DECT en WiFi uit moeten laten schakelen, terwijl de 

apparaten toch aan blijven staan.

Lebret bevestigt dat dit precies het probleem is. Huss heeft een 

onderzoek ontworpen wat daar op lijkt. De bedoeling is dat zowel 

de onderzoeksdeelnemer als de onderzoeker zelf niet weten of er een 

blootstelling is of niet. Dat is nodig om het wetenschappelijk te kunnen 

interpreteren. Lebret ziet dit nog niet terug in het ontwerp van Vriens.

Vriens vindt niet dat dit in dit geval een groot probleem is. Het betreft 

namelijk mensen die al lange tijd onverklaarde klachten hebben. 

Als tijdens het onderzoek blijkt dat de klachten minder worden bij 

een groot aantal mensen, dan is dat gewoon zo. Vriens stelt dat je niet 

alles kan willen. In veel opzichten is dit onderzoek veel beter dan al de 

epidemiologische onderzoeken waar we nu niets uit kunnen halen. 

Elk onderzoek heeft zijn voor- en nadelen. Je kan niet verwachten dat 

je absolute antwoorden krijgt. Maar als met dit onderzoek een groot 

aantal mensen van hun klachten af komt, dan is dat fantastisch en 

moeten we geloven dat het heeft geholpen, aldus Vriens.

Lebret denkt niet dat een dergelijk onderzoek gepubliceerd zal wor-

den in een wetenschappelijk tijdschrift. Hij vraagt zich ook af of dit 

onderzoeksontwerp, zonder placebogroep, door een medisch ethische 

toetsingscommissie wordt goedgekeurd. Deze voetangels en voetklem-

men moeten eerst worden opgelost.

Vriens geeft aan dat hij blij is met deze discussie. Hij bedenkt nu ter 

plekke dat er wel een placebogroep mogelijk is. Bij alle deelnemers 

vervang je de telefoon en WiFi door andere kastjes en vertelt hen dat 

deze geen straling uitzenden. Bij de onderzoeksgroep is dat werkelijk 

zo, maar bij de placebogroep is dit niet het geval, daar is nog steeds 

straling.

Lebret gaat nadenken of dit inderdaad een goede manier is en de 

bezwaren wegneemt. Hij wijst er overigens op dat het door Vriens 

voorgestelde onderzoek geen interventiestudie is, maar een cohort-

studie is, en een vorm van epidemiologisch onderzoek. Vriens beaamt 

dat het met de inbreng van een controlegroep inderdaad een cohort-

studie is geworden.

Weening (MoNet) merkt op dat het lastig zal zijn te werken met 

een WiFi-kastje dat niet werkt; mensen zullen dat meteen door-

hebben. Hij laat de invulling van het onderzoek echter graag over 

aan de deskundigen. 

Verder vraagt hij of het klopt dat Vriens zei dat de toename van 

het aantal gevallen van ADHD mede veroorzaakt zou kunnen zijn 

door de toename van het aantal zendmasten. Hij merkt op dat in de 

periode waarover Vriens sprak, het aantal zendmasten met ongeveer 

20% is verminderd.

Vriens antwoordt dat hij denkt dat de klachten vooral te maken hebben 

met de hoeveelheid EMV-straling bij mensen thuis. Hierop gaat Vriens 

in op zijn eigen ervaringen. 
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In 2004 heeft hij een DECT geïnstalleerd. Hij was toen kerngezond en 

sportief. Daarna is zijn gezondheid snel verslechterd, niets hielp en hij 

dacht in 2008 dat hij niet lang meer te leven had. Via een arts uit het 

alternatieve circuit kwam hij er tenslotte achter dat hij elektrosensitief 

was. Aangezien hij natuurkundige is, en heel veel met straling had 

gewerkt, geloofde hij het eerst niet. Toch heeft hij de stekker uit de 

DECT getrokken. Binnen drie dagen voelde hij zich langzaam opknap-

pen en na een half jaar was hij grotendeels weer fit. Vriens vertelt 

dat hij, gezien de afgelegen ligging van zijn huis, geen last heeft gehad 

van externe stralingsbronnen, zoals zendmasten en hoogspannings-

leidingen. De DECT was de enige stralingsbron.

Vriens meldt dat op internet heel veel van dit soort verhalen zijn te 

vinden, ook van bijvoorbeeld een arts die ditzelfde is overkomen. 

Maar deze verhalen worden niet erkend, en Vriens vindt dat kwalijk. 

Hij is vanuit zijn vakgebied gewend logisch te redeneren en voor hem 

is het 100% zeker dat EMV straling een probleem is. Hij weet dat een 

aantal mensen pas elektrosensitief zijn geworden na zeer veelvuldig 

gebruik van mobiele telefoons en draadloze apparatuur. Het kan zijn 

dat een steeds groter deel van de bevolking gevoelig gaat worden.

De voorzitter vat samen dat Vriens stelt dat we het onderzoek methodologisch 

kunnen verrijken, en dat Lebret daar nog wat aanvullingen op heeft gegeven. 

De volgende vraag is hoe we het een stap verder kunnen krijgen.

Mw. Hoedjes (Een Schoon Land) spreekt haar waardering uit voor de 

inspanningen van Vriens. Ze heeft een aantal opmerkingen. Tijdens het 

congres in Brussel is vastgesteld dat provocatiestudies niet uitvoerbaar 

zijn, omdat die niet overeenkomen met de werkelijkheid. De blootstel-

ling is anders en mensen reageren heel verschillend, en ook op verschil-

lende tijdstippen. Daar zijn te ingewikkelde onderzoeksmodellen voor 

nodig.

Een tweede punt is dat Vriens aangaf dat er een groep EHS’ers moet 

worden gevonden die niet belast zijn. Mw. Hoedjes denkt niet dat die 

mensen kunnen worden gevonden omdat EHS pas ontstaat bij bloot-

stelling. 

Zij vraagt zich verder af hoe je kunt zorgen dat een proefpersoon op één 

plek blijft en niet overal heen reist waar hij steeds een andere blootstel-

ling aan EMV ondervindt. 

Volgens mw. Hoedjes kun je, als je wilt weten of je met EMV/EHS te 

maken hebt, vastleggen hoe het volgende proces verloopt: als je iemand 

die al ziek is plaatst in een schone omgeving, knapt hij op. Als hij ver-

volgens weer in een belaste omgeving komt, wordt hij weer slechter. 

Tot slot, merkt mw. Hoedjes op dat het onderzoeken van een ADHD-

groep waardevol zou kunnen zijn, wegens een vermoede connectie met 

EMV/EHS. Deze groep moet goed vastgesteld worden, omdat de diag-

nose ADHD ook te maken heeft met een ‘modetrend’. 

De voorzitter vat samen dat ook dit suggesties zijn om de kwaliteit van het 

onderzoek verder te vergroten.

Leferink (VNO-NCW/FME) merkt op dat de stelling dat er meer bronnen 

en antennes zijn gekomen en dat er meer blootstelling aan EMV-stra-

ling is, onjuist is. De zendmasten voor tv zijn verdwenen en er komen 

steeds kleinere cellen. Er zijn wel meer bronnen, maar met veel lagere 

amplituden. Enkele jaren geleden is daarover gepubliceerd in een peer 

reviewed tijdschrift. Er zijn echter wel andere bronnen, in het MF en 

HF bereik, en die worden veroorzaakt door vermogenselektronica. 

De hoogfrequente bronnen nemen af en de laagfrequente bronnen 

nemen sterk toe. Leferink benadrukt dat onderzoek doen niet moet 

worden gedreven door de gedachte dat als je meer antennes ziet, 

er meer straling is. Onderzoek moet zijn gebaseerd op de vraag welke 

bronnen we hebben in onze samenleving. Die bronnen zijn volgens 

Leferink andere bronnen dan de bronnen die Vriens tussen de regels 

door noemt.

Mw. C. Schooneveld (Schoonveld Advies, EHS) vindt het een goed idee 

van Vriens om de SOLK klinieken en ook het Centrum voor Beroeps-

ziekten bij een volgende doorstart van de Denkgroepen te betrekken. 

Daar ligt een enorm potentieel aan mensen, kennis en data.
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Van Gils (NPS) geeft aan dat het NPS het onderzoek wil ondersteunen, 

om het verder te verbeteren, zodat er verantwoord onderzoek komt die 

betrekking heeft op het binnenhuismilieu.

De voorzitter stelt voor om dit voorstel binnen de Denkgroep Elektro-

gevoeligheid nogmaals goed door te spreken, en dan met name te 

praten over de methodologie van het onderzoek en over welke partij-

en erbij betrokken kunnen worden, zowel met het oog op kennis, als 

met het oog op financiering. 

Vriens roept de aanwezigen op om hun bezwaren en opmerkingen 

bij het onderzoeksvoorstel naar hem toe te sturen.

 

Van der Graaf (secretaris KP) vraagt of Vriens aan de Denkgroep deel 

wil nemen. Hiermee gaat Vriens akkoord. Van der Graaf zal Vriens de 

uitnodiging sturen. 

rondvraag

Mw. C. Schooneveld (Schooneveld Advies, EHS) vraagt hoe de besluit-

vorming over de prioriteiten van het Kennisplatform verder gaat en of 

de huidige lijst prioriteiten een concept is. De voorzitter antwoordt dat 

het weliswaar een concept is, maar dat hij op grond van de discussie in 

deze bijeenkomst niet verwacht dat daar nog grote veranderingen in 

komen. Er komt geen nieuwe conceptronde, maar de aanwezigen zul-

len wel op de hoogte worden gesteld van de definitieve versie.

Vriens (Stop-UMTS) wil ingaan op wat eerder is gezegd over angst; dat 

als iemand ergens bang voor is, dit een rol kan spelen bij het ontstaan 

van klachten. Mensen die thuis een DECT-telefoon installeren zien dat 

helemaal niet als dreiging. Mensen denken dat de DECT uit is als je 

niet aan het bellen bent. Dus angst zal hier geen rol spelen.

H. Schooneveld (EHS) komt terug op wat is besproken bij een eerdere 

bijeenkomst in Amersfoort. Er is toen gesproken over participatie van 

de wetenschappelijke onderzoekers van ZonMw en rapportage hierover. 

Schooneveld zou graag geïnformeerd worden als er een publicatie is 

en ook de volledige tekst krijgen van de publicatie. 

Van ’t Padje (secretaris programma EMV&G, ZonMw) vraagt of de rest 

van de Klankbordgroep hier ook in is geïnteresseerd. Dan kan worden 

besloten hoe de verwijzingen van de wetenschappelijke publicaties kun-
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nen worden verspreid. De voorzitter zegt toe dat de belangstellenden 

dit toegestuurd krijgen door mw. van ’t Padje.

Van Gils (NPS) vraagt het Kennisplatform een vertegenwoordiger van 

het SOLK instituut uit te nodigen, omdat ze heel specifieke kennis 

hebben en er een uitwisseling kan plaatsvinden.

Mw. Hoedjes (Een Schoon Land) vindt het jammer dat zij nooit iets 

terug hoort over de Denkgroepen en hun reacties op bijvoorbeeld 

kennisberichten. Ook zijn nog steeds een aantal vragen blijven liggen: 

met wie wordt er gediscussieerd over het rapport telefonie en hersen-

tumoren, met wie wordt er gediscussieerd over wetenschapscommu-

nicatie en maatschappij? Ook attendeert zij op een activiteit van het 

Ministerie van I&M: op zaterdag 17 november zal een werkconferentie 

‘de burger centraal’ worden gehouden, in stadion Galgenwaard in 

Utrecht. Onderwerp is het omgaan met risico’s in de samenleving. 

Alle aanwezigen zijn volgens mw. Hoedjes daarbij welkom.

Van der Graaf (secretaris KP) antwoordt dat het rapport ‘Hersen-

tumoren, hoofd en hals’ een rapport is van de Gezondheidsraad. 

Naar verwachting zal daar maatschappelijk aandacht voor zijn. 

Op dat moment zal het Kennisplatform daarin acteren. Over het 

bericht ‘Mobiele communicatie en gezondheid’ zal ook ongetwijfeld 

communicatie met de Klankbordgroep plaatsvinden.

Wat betreft de vraag over maatschappelijk zorgvuldige communicatie 

over wetenschap, geeft hij dat de volgende Klankbordgroepbijeenkomst 

op 10 januari 2013 daar geheel aan zal zijn gewijd. Ook de Nationale 

Ombudsman en de Vereniging van Wetenschapsjournalistiek zullen 

deelnemen, en nog andere wetenschapsjournalisten worden verwacht. 

Ook de vraag van Van Gils over hoe je een en ander zorgvuldig ver-

woordt, komt dan aan de orde.

Mw. Hoedjes vraagt hoeveel denkgroepen er zijn en wat de stand 

van zaken is. 

Van der Graaf antwoordt dat er twee denkgroepen waren:

–  één over onderzoek naar elektrogevoeligheid,

–  en één over de mogelijkheden om blootstelling te beperken.

Daar komt volgend jaar een derde nieuwe denkgroep bij: onderzoek bij 

hulp elektrogevoeligheid.

Tot slot, benadrukt de voorzitter twee afspraken:

– Op 5 december heeft het bestuur van het Kennisplatform een  

 overleg met opdrachtgevende ministeries. Aan de orde zal komen  

 hoe het verder gaat in 2014 en daarna, en wat de taakopvatting is  

 van het Kennisplatform.

– Het jaarplan zal naar aanleiding van de discussie worden bijgesteld.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.
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Uitgenodigde organisaties Klankbordgroep Elektromagnetische velden en 

gezondheid 8 november 2012

– ACOM , Algemene Christelijke Organisatie van Militairen, www.cnv.nl/acom

– AFMP, Algemene Federatie van Militair Personeel , www.afmp.nl

– Arbo Unie, www.arbounie.nl 

– CPLD, Vereniging Ons Licht, www.cpld-vereniging-ons-licht.nl

– Een schoon land  – patiëntenvereniging EHS, www.patientenverenigingehs.nl

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

– 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
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– Netbeheer Nederland, www.netbeheernederland.nl

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

– Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl

– Stop-UMTS, www.stopumts.nl

– Tennet, www.tennet.nl

– URSI Nederland, www.ursi.nl

– Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven, www.veb.nl

– Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie – VNCI, www.vnci.nl

– Vereniging van Nederlandse Gemeenten – VNG, www.vng.nl

– Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland – VERON, www.veron.nl

– VNO-NCW / FME, www.fme.nl

Overige uitgenodigden

– Gezondheidsraad

– Ministerie Infrastructuur en Milieu

– Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

– Ministerie Defensie

– Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

– Onderzoekers ZonMw programma EMV&G
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