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Biologie en fysica verenigd in twee 
nieuwe EMV leerstoelen

Twee nieuwe leerstoelen zijn toegekend in het ZonMw onderzoeksprogramma elektromagnetische 
velden (EMV) & gezondheid: een biologische en een technische leerstoel parttime bekleed door 
drie hoogleraren. Doel is een academisch platform te creëren voor multidisciplinair onderzoek naar 
gezondheidseffecten van EMV. Nauwe samenwerking staat centraal: fysici en moleculair biologen 
vullen elkaars werk aan. 

‘De kracht van deze leerstoelen is het bij elkaar brengen van wetenschappers met complementaire expertises’,  
vertelt biochemicus prof. Roland Kanaar (Erasmus MC). Dit voorjaar start hij met de biologische leerstoel. ‘Mijn 
wetenschapsteam zal bestaan uit biochemici of moleculair biologen die onderzoeken welke processen in cellen en 
organen beïnvloed worden door EMV. Om de hoeveelheid en kwaliteit van de elektromagnetische straling precies te 
bepalen, hebben we fysici nodig.’ En die fysici vormen het wetenschappelijk team dat vanuit de technologische EMV 
leerstoel wordt opgezet. Deze technologische leerstoel wordt bekleed door dr. Gerard van Rhoon (ErasmusMC/ 
Daniel den Hoed Kliniek), die binnenkort als hoogleraar wordt aangesteld, en prof. Peter Zwamborn (TU Eindhoven  
en TNO Defensie en Veiligheid Den Haag). 

Verschrikkelijk moeilijk

Waarom de combinatie van biologie en fysica juist bij onderzoek naar EMV en gezondheid zo van pas komt, blijkt uit 
de complexiteit van de experimenten. Van Rhoon legt uit waarom: ‘Wanneer je een mogelijk biologisch effect door 
blootstelling aan EMV wilt meten, moet je wel precies en zeker weten hoe groot de dosis EMV in je experiment is.’ 
Dat lijkt een open deur maar de praktijk blijkt niet makkelijk weet Van Rhoon die meer dan dertig jaar onderzoeks
ervaring heeft met hyperthermie: het plaatselijk verwarmen van weefsel als behandeling tegen kanker. Van Rhoon 
vertelt: ‘Het is verschrikkelijk moeilijk om een homogene dosis warmte in een weefsel te krijgen. Vaak lukt het niet 
om in het hele kankergezwel dezelfde temperatuur te genereren. EMV is bovendien nog veel lastiger te doseren dan 
warmte.’ 

Relevant

Het succes van de experimenten die aan het licht moeten brengen of EMV wel of geen effect heeft op cellen en  
weefsels, valt en staat dus met de juiste dosimetrie: het meten van de daadwerkelijke dosis EMV in het experiment. 
Van Rhoon: ‘Het gaat erom of de uitgevoerde experimenten de juiste gevoeligheid bevatten. Bovendien moet  
die gevoeligheid ook relevant zijn: wanneer veroorzaakt EMVstraling een thermische effect en wanneer een niet
thermisch en dus een biologisch effect.’

Gecontroleerde condities

Van Rhoon en Zwamborn richten zich met hun technische leerstoel op alle facetten van een goede dosimetrie. Zo  
kan ook buiten het lab om berekend worden wat de daadwerkelijke blootstelling aan EMV is. Van Rhoon: ‘Door de 
versnelling van de computer zijn in de laatste jaren EMVrekenmodellen ontwikkeld die ons het goede gereedschap 
geven om een biologisch experiment onder gecontroleerde condities uit te voeren. Die condities zijn veel beter dan 
voorheen.’

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)
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Garanderen

De eerste stap van beide leerstoelen is het samenstellen van wetenschappelijke teams. Met de technologische leer
stoel worden twee aio’s en een universitair docent aangesteld en het biologisch team zal een aio en een universitair 
docent inzetten. Ook gaan de drie hoogleraren met elkaar uitdokteren welke apparatuur gebouwd moet worden voor 
de experimenten. Van Rhoon licht toe: ‘Het gaat om apparaten waarmee EMV wordt opgewekt en die bovendien een 
gecontroleerde blootstelling kunnen garanderen. We willen daarbij EMV in een brede range van veldsterktes en ook 
bij verschillende frequenties kunnen doseren: van EMV dat thermische effecten veroorzaakt tot aan EMV dat zeker 
nietthermische effecten kan genereren.’

Van klein naar groot

Kanaar, die al 25 jaar lang expert is in DNAschade, zal zijn experimenten in eerste instantie op celniveau uitvoeren en 
daarna op weefselniveau. Ook fysicus prof. Peter Zwamborn die sinds 1994 EMV bestudeert, is overtuigd van deze 
aanpak: ‘Als EMV invloed heeft op biologische processen moet dit van klein naar groot worden onderzocht. Beginnen 
op het kleine niveau van moleculaire processen in cellen en vandaar uit verder kijken tot aan de hele mens. In de 
afgelopen dertig jaar aan EMVstudies is dit vaak niet het geval.’ Hij voegt daaraan toe: ‘Als wetenschapper intrigeert 
het mij dat er nog zoveel onduidelijk is over een mogelijke relatie tussen EMV en gezondheid. Experimenten hebben 
tot nu toe geen consistent beeld opgeleverd en mogelijk zoeken wij als wetenschappers met of naar de verkeerde 
parameters. Ik hoop dat we met de samenwerkende leerstoelen beter grip krijgen op wat er aan de hand is en dat  
we van daaruit verder kunnen.’ 

Toepassingen

Kanaar: ‘Ik ben benieuwd of we op moleculair niveau een effect van EMV kunnen vinden en of dat dan om kleine 
gezondheidsrisico’s gaat of grote, zoals kanker. Als er inderdaad moleculaire veranderingen zijn, dan is het logisch  
dat mensen gezondheidsklachten hebben en dan hebben we een manier om dit objectief te meten.’ 
Als EMV inderdaad biologische effecten blijkt te veroorzaken op cellen en weefsels kan dit volgens Van Rhoon ook  
tot biomedische toepassingen leiden. ‘Je kan denken aan bestrijding van ziektes zoals kanker. Een biologisch effect 
van EMV kan bijvoorbeeld gebruikt worden om medicijnen beter te geleiden naar de plek van de kankercellen.’ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
S. Marmelstein, persvoorlichter,  Erasmus MC, telefoonnummer 010 – 7044537

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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Leerstoel Epidemiologie van  
gezond heidseffecten door blootstelling 
aan EMV

Hoe breng je de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) goed in kaart?  
Dat is de uitdaging, aldus epidemioloog Hans Kromhout. ZonMw honoreerde hem een leerstoel voor 
de komende vijf jaar in de epidemiologie van gezondheidseffecten door blootstelling aan EMV.

‘Ik heb altijd gedacht, als hiervoor geld beschikbaar komt dan ga ik meteen aan de slag’, vertelt professor Hans 
Kromhout, strategisch hoogleraar Arbeidshygiëne en Blootstellingskarakterisering aan het Utrechtse instituut voor 
risicoberekening IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences). Al vijftien jaar houdt hij zich bezig met de epidemio
logie van EMVblootstelling en gezondheid. Hij kwam voor het eerst met het onderwerp EMV in aanraking toen hij 
begin jaren negentig een paar jaar onderzoek in de VS deed. In die tijd was er in de VS een grote studie naar hersen
kanker en leukemie gaande onder medewerkers van vijf grote Amerikaanse elektriciteitsbedrijven. Kromhout werd 
gevraagd om in Chapel Hill bij de University of North Carolina de blootstellingkarakterisering van extreem laagfre
quente EMV bij deze medewerkers ter hand te nemen. ‘Een zeer vernieuwend onderzoek’, vertelt Kromhout. ‘Het in 
kaart brengen van blootstellingswaardes bij deze elektriciteitswerkers was alleen al door de schaal van verspreiding 
in de VS een uitdaging.’

Kleine schaal

Na terugkomst uit de VS wilde Kromhout ook in Nederland studies naar EMVblootstelling opzetten. Het lukte niet 
om dit van de grond te krijgen. Kromhout: ‘In Nederland heerste destijds het idee dat er toch niets aan de hand was. 
Terwijl andere landen volop bezig waren, zowel binnen als buiten Europa. Een voorbeeld is de Interphone studie, 
waarin mogelijke gezondheidseffecten van mobiele telefoons is onderzocht. Het was een gemiste kans dat 
Nederland niet heeft meegedaan.’ Ondertussen is Kromhout bezig gebleven met EMV en gezondheid. Niet alleen 
onderhield hij nauwe banden met buitenlandse wetenschappers die epidemiologische studies naar EMV bloot
stelling uitvoerden, ook deed hij zelf op kleine schaal onderzoek. Zo kwam hij in 1996 in contact met Philips Medical 
Systems dat MRIscanners ontwikkelden. Bij het bedrijf bleken werknemers te kampen met klachten als duizeligheid, 
hoofdpijn en misselijkheid (zie ook onderzoeksproject Invloed van MRIgerelateerde EMV op de gezondheid van 
beroepsgroepen).

Drie speerpunten

Met de ZonMw honorering kan Kromhout eindelijk op grote schaal aan het werk met de epidemiologie van 
EMVblootstelling. De leerstoel geeft Kromhout de  mogelijkheid om een kenniscentrum op te bouwen. Kennis wordt 
onder meer verworven uit een aantal grootschalige epidemiologische studies, waarbij Kromhouts onderzoekers zich 
op drie speerpunten richten. De wetenschappers onderzoeken ten eerste of er een relatie van EMV blootstelling is met 
het voorkomen van ernstig chronische ziektes als kanker en neurodegeneratieve aandoeningen. Ten tweede, of het 
voorkomen van algemene gezondheidsklachten zoals slaapproblemen en hoofdpijn verband houdt met EMV bloot
stelling. En ten slotte, of er een relatie is van EMVblootstelling met de risicoperceptie (hoe mensen EMV ervaren). 

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)
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Patiëntenclusters

Onder deze paraplu aan kennisvergaring vallen twee eveneens door ZonMw gehonoreerde onderzoeksprojecten: 
Prospectieve cohortstudie naar gezondheideffecten van blootstelling aan EMV en Symptomen, acute en chronische 
gezondheids effecten van blootstelling aan MRI gerelateerde EMV. En er liggen nog meer ideeën op stapel voor 
studies die de invloed van EMVblootstelling op de gezondheid aan het licht kunnen brengen. Zo zijn bepaalde  
patiëntenclusters interessant voor onderzoek, omdat bij sommige ziektes een vermoeden bestaat voor een  
oorzakelijk verband met elektriciteit of andere EMVbronnen. Uit de epidemiologische literatuur blijkt bijvoorbeeld 
dat mensen die blootgesteld zijn geweest aan elektrische schokken zoals bij het uitoefenen van elektrische beroepen 
een grotere kans op de spierziekte ALS (amyotrofe laterale sclerosis) hebben. Andere neurologische aandoeningen  
die Kromhouts aandacht hebben, zijn de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer.

Onderwijs

De reeds aanwezige expertise bij het IRAS vormt een ideale combinatie met de doelen van de leerstoel. Terwijl het 
IRAS al veel ervaring heeft met chemische en biologische componenten die van invloed kunnen zijn bij het vóór
komen van ziektes, zal nu met het EMVproject ook aandacht zijn voor fysische factoren (waaronder blootstelling aan 
EMV). Kromhout werkt tijdens zijn leerstoel met een team van wetenschappers, waaronder een universitair docent 
en ongeveer twaalf promovendi en postdocs die de verschillende  onderzoeksprojecten uitvoeren. De onderzoeks
ervaringen leveren ook direct profijt op voor de verschillende opleidingen in Utrecht. De ontwikkelde onderzoeks
methodes voor het bepalen van EMVblootstelling wordt meegenomen in het epidemiologische onderwijs aan 
studenten geneeskunde, farmacologie en diergeneeskunde. Ook start het IRAS een speciale website opstarten  
die informeert over onder andere de achtergrond van de verschillende onderzoeksprojecten en wetenschappelijke 
publicaties. Over deze informatieverstrekking is Kromhout echter nuchter: ‘Ik zal geen conclusies noemen voordat 
onderzoeksresultaten echt verwerkt zijn’.

Hypotheses

De leerstoel en de onderzoeksprojecten vormen nog een hele uitdaging. De epidemiologie van gezondheidseffecten  
door EMVblootstelling staat in Nederland immers nog in de kinderschoenen. Kromhout: ‘Het is niet eenvoudig om 
EMVblootstelling bij mensen goed in kaart te brengen. Zo zijn er veel verschillende EMVbronnen en een scala aan 
frequenties van EMV, die elk een andere meetmethode vereisen. Bovendien ontbreekt een duidelijke biologische  
verklaring voor wat het effect van EMV met het menselijk lichaam zou kunnen zijn.’ Kromhout benadrukt dat epidemio
logie pas zin heeft als je weet waar je precies naar zoekt. ‘Vragen over de blootstelling en gezondheidseffecten kan je  
niet allemaal oplossen met epidemiologie. Het epidemiologisch onderzoek moet gebaseerd zijn op hypotheses. Voor die 
hypotheses is ook een doorbraak nodig vanuit het onderzoek naar mogelijke biologische mechanismen die verklaren hoe 
EMVblootstelling effect heeft op de gezondheid. Gedegen epidemiologische studies leveren dan een belangrijke bijdrage.’

Gereedschap

Kromhout over de doelen: ‘Over vijf jaar zou ik het liefste zien dat we weten hoe het in Nederland is gesteld met  
de EMVblootstelling in het  frequentiebereik van extreem laagfrequente (ELF) en radiofrequente (RF) EMV. Ik hoop 
dat we dan het gereedschap hebben om dit goed te kunnen meten. En dat we de eerste resultaten van onze grote 
epidemiologische cohortstudies (zie onderzoeksproject, red.) hebben geoogst.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jacqueline van Winden, communicatieadviseur, Universiteit van Utrecht, telefoonnummer 030 – 2534722

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie



De elektromagnetische velden van een MRI-scanner kunnen plaatselijk temperatuursverhogingen 
(hotspots) veroorzaken in het menselijk lichaam. Maar MRI kan ook ingezet worden om die hotspots 
te berekenen. Utrechtse wetenschappers zijn erin geslaagd om hotspots voor het eerst te berekenen 
met MRI.  Bovendien hebben ze een model ontwikkeld die de temperatuur van deze hotspots in het 
hoofd precies kan berekenen. Ook hebben ze een nieuwe MRI-toepassing ontdekt die mogelijk leidt 
tot betere behandeling van hersentumoren.

De medische scantechniek MRI (Magnetic Resonance Imaging) produceert radiofrequente velden. Dit subtype  
elektromagnetische velden is in staat om de temperatuur in lichaamsweefsel plaatselijk te verhogen en zogeheten 
hotspots te veroorzaken. Dergelijke temperatuursstijgingen zijn tot nu toe berekend op een indirecte manier en er is 
discussie of deze berekeningen kloppen. Om het ontstaan van deze hotspots goed te voorspellen heeft de onder-
zoeksgroep van prof. Jan Lagendijk van het Universitair Medisch Centrum Utrecht een thermisch model ontwikkeld. 
In eerste instantie is dat een model voor het hoofd, dat een gedetailleerd beeld geeft van de bloedvaten. ‘Die bloed-
vaten zijn belangrijk voor bepaling van de temperatuur en dus het ontstaan van hotspots’, legt fysicus dr. Nico van 
den Berg uit. ‘Met dit thermische model is het ons gelukt om de precieze temperatuur van deze hotspots te bepalen. 
Deze gedetailleerde bepaling levert een waardevolle bijdrage aan de discussie over berekeningen van hotspots en 
verschaft zekerheid.’

Ideale testomgeving

‘Bijzonder aan ons onderzoek is het feit dat we de MRI-scanner, die de hotspots kan veroorzaken, ook inzetten om 
hotspots te berekenen’, vertelt Van den Berg. ‘De MRI leent zich uitstekend voor dit onderzoek. Met de MRI meten we 
het elektromagnetisch veld als bron van de opwarming en berekenen dan de temperatuur en absorptie. Zo kunnen 
we eerdere berekeningen van hotspots valideren.’ 
Daarnaast gebruiken de onderzoekers de MRI om alle informatie te verzamelen die nodig is voor hun thermisch 
model van het hoofd. Van den Berg: ‘De MRI biedt een ideale testomgeving voor vrijwillige proefpersonen zonder 
blootstelling aan schadelijke effecten. De bloedvaten worden afgebeeld zonder gebruik van contrastvloeistof.’

Beste diagnostiek

Precieze bepaling van hotspots is belangrijk om de huidige veiligheidsrichtlijnen voor patiënten in MRI-scanners  
te controleren en eventueel aan te scherpen of juist te versoepelen. Van den Berg legt uit: ‘Het is belangrijk om een 
optimale balans te vinden tussen de risico’s van de hotspots en de beeldkwaliteit van de MRI-scanners. Artsen willen 
de beste diagnostische kwaliteit, bijvoorbeeld om tumoren op te sporen. Tegelijkertijd wil je niet dat de patiënt in 
gevaar komt door de hotspots.’ 
Uit dit onderzoek is nu gebleken dat de eerder berekende veiligheidslimieten in ieder geval voor het hoofd kloppen. 
Van den Berg: ‘Het principe van dit model kunnen we nu ook gaan toepassen en uitbouwen voor het meten van 
hotspots in andere lichaamsdelen.’

Per toeval ontdekt

Tijdens het onderzoek bleek de MRI-scanner onverwacht nog meer voor Van den Berg en zijn collega’s in petto te 
hebben. ‘Het is bekend dat de MRI veel meer kan dan alleen anatomische plaatjes maken’, licht Van den Berg toe.  
‘Per toeval hebben wij een interessante, nieuwe toepassing ontdekt. Het blijkt dat we met de MRI ook de elektrische 
geleiding in weefsel kunnen bepalen. Dat is interessant omdat die per weefseltype verschilt. Bot heeft bijvoorbeeld 
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een zwakkere elektrische geleiding dan spierweefsel. Voorheen zijn deze zogeheten diëlektrische eigenschappen 
bepaald op basis van weefselpreparaten (samples afkomstig van enkele personen) en deze “standaarden” worden zo 
meegenomen in berekeningen.’

Op maat gesneden

Met de nieuwe MRI-toepassing kan nu gemeten worden hoe de elektrische geleiding van lichaamsweefsel verschilt 
tussen mensen. ‘Zo krijgen we een beter idee van de natuurlijke variatie in deze diëlektrische eigenschappen’, vertelt 
Van den Berg. ‘Dit betekent ook mogelijkheden om richting individuele metingen in het ziekenhuis te gaan. Over tien 
of vijftien jaar is het volgende voor te stellen: een patiënt wordt gescand in de MRI. Behalve zijn anatomie, brengt de 
MRI ook de elektrische geleiding van zijn lichaamsweefsels nauwkeurig in beeld. Een snelle berekening van al deze 
waardes maakt het mogelijk om voor deze specifieke patiënt precies te bepalen op hoeveel vermogen de 
MRI-scanner ingesteld mag worden. Dit geeft optimale diagnostiek met tegelijk veilige marges, die op maat 
gesneden zijn voor een patiënt.’ 

Hersentumoren

Deze ontdekking kan over een paar jaar ook een klinische toepassing opleveren. Van den Berg legt uit: ‘Waarschijnlijk 
kunnen we de nieuwe MRI-toepassing gaan inzetten om verschillende typen hersentumoren op te sporen. De 
huidige anatomische MRI-scans laten al zien waar een hersentumor zit. Maar de ‘elektrische’ MRI-scan kan  zichtbaar 
maken in welk stadium een tumor is of om wat voor type tumor het gaat. Dat is tenminste het idee, want de 
verschillende typen tumoren verschillen in elektrische geleiding. Dit onderzoek is nog in een beginstadium en duurt 
nog zeker een aantal jaren. We hopen met de ‘elektrische’ MRI-toepassing ook meer te weten te komen over het 
metabolisme in tumoren. Als het inderdaad lukt om zo hersentumoren te karakteriseren, kan de behandeling van 
tumoren hierop afgestemd worden. Bij het ene type heeft het bijvoorbeeld wel zin om chemotherapie te geven en bij 
de ander niet.’ 
Van den Berg voegt toe: ‘In de publieke discussie is een van de zorgen of elektromagnetische velden hersentumoren 
kunnen veroorzaken. Met dit onderzoek hebben wij ontdekt dat de elektromagnetische velden van MRI juist positief 
gebruikt kunnen worden, om hersentumoren op te sporen en beter te behandelen.’

Terug naar overzicht  > 
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Fysiologische veranderingen door  
EMV veroorzaakte ‘hotspots’

Radiofrequente velden, een subtype elektromagnetische velden (EMV) kunnen zogeheten hotspots 
veroorzaken. Dit zijn plaatselijke temperatuursverhogingen in lichaamsweefsel. Hotspots zijn vooral 
een punt van zorg bij het gebruik van MRI-scanners. Begin 2011 start in Utrecht een onderzoek naar 
hoe het menselijk lichaam reageert op deze hotspots. 

Lokale opwarming, vooral bij hotspots, en de daarmee samenhangende fysiologische veranderingen zijn tot nog toe 
het enig bewezen effect van EMV op het menselijk lichaam. De radiofrequente velden die hotspots kunnen veroor
zaken, worden onder meer geproduceerd door mobiele telefoons, antidiefstalpoortjes en radio en tvzendmasten. 
Terwijl mobiele telefoons in de praktijk veel te weinig vermogen hebben om lichamelijke opwarming te veroorzaken, 
vormen hotspots wel een reëel gevaar bij de medische scantechniek MRI (Magnetic Resonance Imaging). Sinds de 
introductie van MRIscanners met een hoge veldsterkte (7 Tesla) is de zorg hierover toegenomen. 

Veiligheidsnormen

Uit het verleden zijn gevallen bekend van patiënten die tijdens een MRIscan pijn kregen door opwarming op 
lichaamsplekken. ‘Incidenteel is ook gerapporteerd over lichte brandwonden. Daarom zijn er veiligheidsnormen 
gesteld voor MRIscanners’, vertelt dr. ir. Nico van den Berg van het UMC Utrecht. Hij is fysicus en projectleider van 
het nieuwe onderzoek naar hotspots. ‘Deze veiligheidsnormen vormen echter wel een bottleneck voor optimaal 
gebruik van MRI. Ons nieuwe onderzoek leidt hopelijk tot een betere bepaling van veilige absorptieniveaus bij bloot
stelling aan EMV en daarmee ook tot betere MRInormen voor patiëntenbehandeling.’

Doorbloeding

Het nieuwe onderzoek borduurt voort op een reeds lopend ‘hotspots project’ onder leiding van prof. Jan Lagendijk, 
waar Van den Berg ook aan meewerkt. Van den Berg legt uit wat het verschil is: ‘Het lopende onderzoek is gericht op 
validatie van de hotspots, dat wil zeggen: hoe kan je voorspellen waar hotspots ontstaan? Dit gebeurt aan de hand 
van computermodellen die precies de absorptie van radiofrequente velden voorspellen en dit valideren we door 
middel van metingen met de MRIscanner. In het nieuwe project gaan we een stap verder en richten we ons op de 
fysiologie van doorbloeding terplekke van de hotspots en onderzoeken we hoe het lichaamsweefsel reageert.’ 

Betere middelen

‘Er is heel weinig informatie beschikbaar over hotspots die lokaal door EMV veroorzaakt worden’, licht Van den Berg 
toe. ‘De meeste studies naar de werking van thermische regulatie in de mens stammen uit de jaren tachtig en daar
voor, en de middelen die toen voorhanden waren, beperkten de studieopzet.’ Inmiddels beschikt de wetenschap over 
geavanceerde imagingtechnieken en die zetten Van de Berg en zijn team dan ook in. ‘De MRIscanner is een krachtig 
onderzoeksmodel’, vertelt Van den Berg. ‘Daarmee kunnen we zowel de juiste metingen verrichten als de benodigde 
informatie voor onze computermodellen oogsten. Tevens kunnen we met de MRIscanner de temperatuursdistributie 
in de proefpersoon visualiseren en bovendien de doorbloeding nauwkeurig in kaart brengen.’
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Weefseltype

Bij de huidige berekeningsmodellen voor hotspots wordt per weefseltype uitgegaan van een vaste hoeveelheid door
bloeding. ‘Maar dat hoeft niet in de praktijk op te gaan’, aldus Van den Berg. ‘Ons lichaam heeft namelijk een grote 
capaciteit om de doorbloeding te veranderen. In de huid bijvoorbeeld kan de doorbloeding maar liefst met een factor 
24 worden opgevoerd.’ Hoe het lichaam reageert, hangt af van het weefseltype. Het kan zijn dat op een hotspot in de 
spieren niets gebeurd terwijl elders, bijvoorbeeld in bot, het lichaam misschien te weinig capaciteit heeft om de 
doorbloeding aan te passen. Daarom richt Van den Berg zijn onderzoeksfocus niet op de systemische reactie (zoals 
koorts) maar op de lokale fysiologische veranderingen in het stukje weefsel waar de hotspot ontstaat. 

Ongelijke distributie

In de eerste projectfase spannen de wetenschappers zich in om de meetmethode via de MRIscanner geschikt te 
maken. Daarvoor experimenteren ze eerst met de kuit, wat een eenvoudig lichaamsgebied is om EMVabsorptie 
(SARwaardes) en doorbloeding te meten. Daarna kijken ze naar het hoofd en halsgebied. Van den Berg: ‘Dit is een 
relevant gebied omdat we daar in de praktijk meer blootstelling aan EMV verwachten. Bovendien is het anatomisch 
interessant wegens de ongelijke SARdistributie (i.e. de mate van absorptie van EMV door lichaamsweefsel, red.).  
Als er problemen zijn, verwachten we ze in anatomisch heterogene gebieden.’

Cruciale 40 graden

Naar verwachting starten eind 2012 de experimenten waarbij de wetenschappers in ongeveer tien gezonde vrij
willigers de hotspots en doorbloeding meten bij bepaalde hoeveelheden blootstelling aan EMV. ‘De temperatuurs
verhoging in een hotspot kan oplopen tot enkele graden’, vertelt Van den Berg. ‘Ons lichaam kan wel wat 
temperatuursstijging veroorloven, maar we weten uit celstudies dat boven de 40 graden cellen beschadigd raken en 
zelfs dood kunnen gaan. Ik ben benieuwd of het lichaam de warmte makkelijk kan afvoeren of dat onze thermische 
stress dusdanig is dat de doorbloeding flink omhoog moet om onder de cruciale 40 graden te blijven.’ 

Klinische toepassingen

De resultaten van het onderzoek moeten meer licht werpen op de vraag of EMV tot fysiologische veranderingen kan 
leiden. Daarnaast levert het onderzoek gedetailleerde kennis over temperatuursafhankelijke weefseldoorbloeding. 
Fundamentele kennis weliswaar, maar die wel gebruikt kan worden voor klinische toepassingen. Behalve eerder
genoemde betere veiligheidsnormen voor gebruik van MRI in het ziekenhuis, is deze kennis zeer relevant voor hyper
thermie: het plaatselijk verwarmen van weefsel als behandeling tegen kanker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Linda Minnen of Ilse van Wijk, afdeling communicatie, telefoonnummer 088 – 7556371
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Uit berekeningen met nieuwe gedetailleerdere modellen blijkt dat de absorptie van 
elektromagnetische velden in het lichaam van een kind niet hetzelfde is als tot nu toe werd 
aangenomen op basis van eenvoudiger schaalmodellen. Dat heeft consequenties voor de 
beschermingsniveaus.

Reageert het kinderlijf anders op bepaalde elektromagnetische velden omdat ze kleiner zijn en kun je dat voorspellen 
door een model van een volwassene te schalen naar de kindergrootte? ‘We weten het nog maar nauwelijks’, zegt  
ir. Jurriaan Bakker, fysicus bij de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC Rotterdam. ‘Sommige onderzoekers 
menen dat kinderen door hun bouw meer energie van het elektromagnetische veld absorberen dan volwassenen, 
anderen beargumenteren dat het wel mee valt.’ Om de discussie te beslechten is, door de Zwitserse partner in dit 
onderzoek, een ‘familie’ van volwassenen en kinderen in de MRI-scan gelegd. De onderzoekers hebben hun techni-
sche en medische kennis gecombineerd en diverse modellen gemaakt voor het gedrag van het lichaam van kinderen.

Invloed anatomie en organen

De invloed van elektromagnetische velden op het lichaam is nog slechts gedeeltelijk duidelijk. Het lichaam warmt 
erdoor op als de energie groot genoeg is. Blootstelling aan elektromagnetische velden, waarbij er 4 Watt per kilo-
gram lichaamsgewicht geabsorbeerd wordt, kan leiden tot een totale lichaamsopwarming van ongeveer één graad 
Celcius. Dat is ongewenst, dus zijn er normen gesteld ter bescherming. Voor de beroepsbevolking zijn die gesteld  
op 0,4 Watt per kilogram,  een factor tien lager dan de bovengenoemde 4 Watt per kilogram. Voor de algemene 
bevolking zijn ze een factor 50 lager. Maar wat is de invloed van de aard van het veld, zoals van de golflengte, en van 
het lichaam en de lichaamsdelen zelf? Bakker: ‘In de dosimetrie, het bepalen van de dosis in het lichaam veroorzaakt 
door blootstelling aan elektromagnetische velden op individueel niveau, weten we dat de anatomie van het lichaam 
(bijvoorbeeld de bouw en de verdeling van organen) invloed heeft op de absorptie van elektromagnetische velden.  
Bij volwassenen is dat onderzocht, maar bij kinderen is dat nog onbekend. Het is waarschijnlijk anders dan bij volwas-
senen, omdat hun afmetingen en lichaamsverhoudingen anders zijn.’

Opwarmen en elektrische stroom

Samen met Zwitserse onderzoekers uit Zürich hebben Bakker en zijn collega prof. dr. ing. Gerard van Rhoon, buiten-
gewoon hoogleraar Fysische Aspecten van Elektromagnetische Velden en Gezondheid bij het Erasmus MC, gedetail-
leerde modellen gemaakt die de effecten van blootstelling voorspellen. ‘Van het effect van elektromagnetische 
velden op het functioneren van diverse weefsels is niet veel bekend. Wel wat meer van de absorptie van energie’,  
zegt Van Rhoon. ‘Natte weefsels, zoals spieren, absorberen meer energie dan droge weefsels, zoals bot. Ze warmen 
daardoor meer op. Maar bij elektromagnetische velden worden er ook elektrische stromen en velden in het weefsel 
opgewekt en bij waarden boven een bepaalde drempel kan dat effect op het weefsel hebben.’

Modellen met organen en weefsels

Het onderzoek van de onderzoeksgroep van Van Rhoon heeft zich niet gericht op die functionele en biologische 
effecten. Het is beperkt tot fysische aspecten als veldsterkte, temperatuur, stroom en absorptie. Dit op basis van de in 
Duitsland gemaakte MRI’s van zes personen tussen 5 en 16 jaar en van een volwassenen vrouw en man. Uit de MRI 
beelden zijn driedimensionale modellen geconstrueerd met meer dan tachtig duidelijk aanwijsbare organen en 
weefsels, zoals spierweefsel, vetweefsel, bot, zenuwweefsel en bindweefsel. Aan de verschillende organen zijn  
afzonderlijke elektrische eigenschappen toegekend. Bakker: ‘Als een elektromagnetisch veld van bijvoorbeeld een 
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UMTS-mast het lichaam treft, wordt een deel van de golf gereflecteerd, een deel gaat er doorheen en een deel wordt 
geabsorbeerd. Precies berekenen hoeveel en waar de elektromagnetische energie in het lichaam wordt geabsorbeerd, 
is lastig en vereist specifieke rekenmodellen en veel rekentijd van supercomputers. Wij hebben het op submillimeter-
schaal gedaan voor onze acht modellen en voor verschillende type bronnen. De dosis in het lichaam is bepaald voor 
de velden van verschillende type bronnen, bijvoorbeeld die van zendmasten, hoogspanningslijnen, mobiele telefoons 
en inductiekookplaten. Naast de modelberekeningen zijn er ook metingen gedaan in bijvoorbeeld hybride auto’s, 
treinen en bij inductiekookplaten.’

Oude modellen waren redelijk goed

In de jaren ’90 zijn internationale richtlijnen voor elektromagnetische velden opgesteld op basis van eenvoudige 
modellen waarin het lichaam als een homogeen ellipsvormig object werd voorgesteld. De Rotterdamse en Zwitserse 
onderzoekers hebben die berekeningen herhaald met hun veel gedetailleerdere en realistischer modellen en komen 
tot de conclusie dat de oude modellen zo gek nog niet waren. Van Rhoon: ‘We vonden soms wel wat overschrijdingen 
van de normen, maar slechts met enkele procenten. Vooral bij lagere frequenties, zoals van elektrische kookplaten, 
zijn scenario’s denkbaar dat iemand op bepaalde plekken een iets hogere blootstelling krijgt dan eerder gedacht. 
Bijvoorbeeld het hoofd van kinderen als dat op gelijke hoogte met de rand van de kookplaat is. Voor radiofrequente 
velden, zoals bijvoorbeeld UMTS, zagen we dat bepaalde onderdelen van het lichaam gaan resoneren en meer absor-
beren. Bij volwassenen gebeurt dat bij lagere frequenties dan bij kinderen. Kinderen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor 
de golven van radiozenders in het gebied van 50 tot 150 MHz en we vinden ook een piek bij 2 GHz.’

Toegestane veldsterktes moeten strikter bij bepaalde frequenties.

De onderzoekers concluderen op grond van hun modellen dat de huidige beschermingsniveaus niet voldoende 
beperkend zijn om voor alle gevallen de absorptie van elektromagnetische velden in het lichaam onder de 
toe gestane waarden te houden. Vooral in het gebied van 50 tot 150 MHz en rond 2 GHz, de velden van UMTS en 
magnetrons, moeten de toegestane veldsterktes strikter worden, stelden ze. Op basis van deze bevindingen en van 
soortgelijke van andere onderzoeksgroepen heeft de Gezondheidsraad inmiddels zijn advies voor de toegestane 
belasting aangepast. Van Rhoon en Bakker zien enkele hot spots in het lichaam waar onder bepaalde omstandig-
heden resonanties en dus meer absorptie kunnen optreden. Bakker: ‘Bij 50 tot 150 MHz zijn dat vooral enkels en 
knieën, bij 2 GHz zijn het kleine holtes, bijvoorbeeld tussen de vingers. In spieren zien we relatief hoge stroomdicht-
heden, ook in de hals, wat immers een smal deel van het lichaam is. In organen als lever, maag en testikels vinden we 
geen hogere waarden.’
Van Rhoon: ‘We concluderen dat er lokaal een maximale opwarming van één graad Celsius mogelijk is bij een bloot-
stelling op het niveau van de internationale referentiewaarden, maar dat er geen opwarming van het lichaam als 
geheel is. Die lokale opwarming treedt alleen op bij specifieke blootstellingscenario’s. Omdat de hersenen goed zijn 
doorbloed en daardoor andere thermische eigenschappen hebben, zien we daar ook geen hoge opwarming als 
gevolg van de absorptie. We kunnen nu gedetailleerde dosimetrie op weefselniveau doen en dat is onontbeerlijk  
voor het noodzakelijke onderzoek naar de biologische mechanismen achter de effecten van blootstelling aan elektro-
magnetische velden.’

Terug naar overzicht  > 



Vragenlijsten over iemands dagelijkse activiteiten zijn onvoldoende om diens blootstelling aan 
elektromagnetische velden te schatten. Persoonlijke kenmerken en leefstijl lijken meer bepalend.
 

In de geïndustrialiseerde wereld wordt iedereen voortdurend blootgesteld aan elektromagnetische velden. Zeven 
dagen in de week, 24 uur per dag. Mobiele telefoons, zendmasten, magnetrons, draadloze huistelefoons, televisies, 
WiFi-installaties en elektriciteitskabels: ze produceren allemaal een elektromagnetisch veld. Afhankelijk van iemands 
activiteiten is de blootstelling de ene dag weliswaar minder dan de andere, maar er is geen ontkomen aan. Meestal 
wordt iemands blootstelling geschat op basis van vragenlijsten over gedrag. Dr. John Bolte, onderzoeker bij het 
Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM, en zijn collega’s hebben met behulp van ‘expositiemeters’  
de werkelijke blootstelling gemeten. Deze apparaten meten elke vier seconden de aanwezigheid van elektro-
magnetische velden over twaalf verschillende frequenties. Van radio, televisie, zenders tot elektrische apparaten  
en hoogspanningsleidingen. De proefpersonen droegen de expositiemeters 24 uur per dag. Aan de hand van de 
gemeten blootstelling is geprobeerd een verband te vinden tussen iemands activiteiten en de werkelijke bloot-
stelling. Dat verband blijkt gering: slechts veertig procent van de variatie in blootstelling kan worden verklaard  
door iemands gedrag.

Vragenlijstonderzoek

Of iemands blootstelling aan elektromagnetische velden effect heeft op diens gezondheid is onderwerp van vele 
studies. Die zijn dikwijls epidemiologisch van aard. Daarbij wordt op grond van vragenlijsten bij grote groepen 
mensen de blootstelling aan elektromagnetische velden geschat. Vervolgens wordt de gezondheid van mensen met 
een hoge blootstelling vergeleken met die van mensen met een lage blootstelling aan elektromagnetische velden. 
‘Voor zulk onderzoek is het belangrijk om iemands blootstelling te kunnen voorspellen op basis van een eenvoudige 
vragenlijst die aan heel veel mensen kan worden voorgelegd. Uit hun activiteitenpatroon en de bronnen in hun 
omgeving moet dan minstens kunnen worden vast gesteld of iemand veel of weinig wordt blootgesteld aan elektro-
magnetische velden. En dat valt absoluut niet mee’, zegt Bolte. ‘Of iemand veel binnen werkt of buiten, reist of in de 
natuur is, maakt allemaal verschil. Ook zijn er verschillen tussen de diverse bronnen, die signalen van verschillende 
golflengten en verschillende veldsterkten uitzenden. 

Grote variatie rond gemiddelde

‘Hoewel we weten dat iemands blootstelling aan elektromagnetische velden wordt beïnvloed door diens activiteiten, 
kom je niet op een goed voorspelbare blootstelling als je mensen alleen naar hun gedrag vraagt. Je moet de bloot-
stelling proberen te voorspellen middels een berekening, weet natuurkundige en epidemioloog Bolte door Zwitsers 
onderzoek. ‘We weten bijvoorbeeld niet wat de blootstelling van mensen in bepaalde situaties is omdat er een  
zeer grote variatie aan veldsterkten is en er daardoor geen gemiddelde is vast te stellen. Dat maakt een goede  
voorspelling onmogelijk. Wel weten we dat mensen in hun dagelijks leven nooit boven de zogeheten opwarmings-
limieten komen. Het opwarmen van het lichaam kennen we als een waarneembaar effect van elektromagnetische 
velden. En daarvoor zijn grenswaarden vastgesteld. Of elektromagnetische velden aspecifieke gezondheidsklachten, 
zoals vermoeidheid, concentratiestoornis en afname van weerstand, kunnen veroorzaken en vanaf welk blootstel-
lingsniveau, wordt nog onderzocht.’
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Expositiemeters

Bolte en zijn collega’s hebben de expositiemeters ingezet om een verband te vinden tussen iemands activiteiten en 
de werkelijke blootstelling. Met behulp van GPS-peilers werd vastgesteld waar een proefpersoon zich bevond en 
welke bronnen, van radio, televisie, zenders tot elektrische apparaten en hoogspanningsleidingen, in die buurt 
aanwezig waren. Bolte: ‘Als je thuis op de bank zit, staat er meestal een DECT-telefoon (draadloze huistelefoon) naast 
je, die permanent een signaal uitzendt. Als je op een plek bent met veel mensen, zoals een café, een bushalte of het 
centraal station, is er relatief veel blootstelling doordat mensen om je heen mobiel bellen. Wij hebben 100 personen 
vierentwintig uur lang meters meegegeven en een dagboekje laten bijhouden, waarin ze tot op de minuut bijhielden 
wat ze deden.’ Bijvoorbeeld 21.13 uur: stap op de fiets, 21.27 uur: stap af en ga lopen, 21.35 uur: ben binnen aan het 
rommelen. Op basis van het gekoppelde GPS-signaal en Google-earth werd ook de locatie exact vastgesteld en  
kon een indruk worden gekregen van de bekende aanwezige stralingsbronnen als zendmasten en hoogspannings-
leidingen.

Gedrag is slechte voorspeller

‘De rapportage is heel goed gelukt’, constateert Bolte. ‘Maar kunnen we de gemelde activiteiten ook koppelen aan 
blootstelling en op grond van iemands activiteiten zijn of haar blootstelling voorspellen? Nee! Slechts veertig 
procent van de variatie in blootstelling kan worden verklaard door iemands gedrag. Dat is niet zo veel. We hebben 
kunnen meten dat de blootstelling relatief hoog is in het café - doordat daar veel mensen mobiel bellen, tijdens het 
koken - door de lekstraling van de magnetron, en tijdens het televisie kijken - omdat de DECT-telefoon dan meestal 
bij de hand is. Maar er is veel variatie. Als we twintig keer wachten op een station vergelijken met twintig keer 
wandelen, is de blootstelling op het station gemiddeld hoger, maar in sommige gevallen is deze ook lager. Die vari-
atie maakt het lastig om voorspellingen te doen op grond van iemands gedrag.’

Mensdichtheid belangrijke factor

Bolte vraagt zich zelfs af of het eigenlijk wel mogelijk is om de blootstelling aan elektromagnetische velden te voor-
spellen op basis van een relatief eenvoudige vragenlijst met vragen als: reist u elke dag naar uw werk, hoe lang en 
met welk vervoermiddel? Of: hoeveel werkt u, bent u thuis en vertoeft u buiten? ‘Is dat verblijf buiten in bijvoorbeeld 
een bos of in de stad, op de Zuidas van Amsterdam of in een buitenwijk? Dat maakt vooral voor het gebruik van 
mobiele telefoons veel uit en ook of het ochtend, middag of avond is. De blootstelling lijkt toch vooral af te hangen 
van de mensdichtheid waarin iemand verkeert. En ’s avonds is de blootstelling twee keer zo hoog als overdag omdat 
mensen dan het meest bellen, sms’en en de computer gebruiken. ’s Nachts is de blootstelling de helft van overdag.’

Geslacht en leeftijd als voorspeller

Blootstelling aan elektromagnetische velden valt niet te ontlopen, concludeert Bolte, maar er valt wel iets aan  
te doen. ‘Zet bijvoorbeeld geen DECT-telefoon naast het bed en bel weinig zelf, want dat levert de grootste bloot-
stelling. Maar aan de GSM van je buren en een GSM-mast even verderop kun je niets doen. We concluderen dus dat  
er verschillen in blootstelling zijn tussen diverse activiteiten en dat sommige activiteiten gepaard gaan met een 
duidelijk hogere of lagere blootstelling. Maar binnen de diverse activiteiten is zoveel variatie dat deze moeilijk 
kunnen dienen om iemands blootstellingsniveau te voorspellen. Misschien moeten we meer kijken in hoeverre 
aspecten als geslacht, leeftijd en inkomen iemands blootstelling kunnen voorspellen, want die hebben een belang-
rijke relatie met leefstijl.’
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Effect van EMV op embryonale 
ontwikkeling 

In huis en op kantoor maken we dagelijks gebruik van apparaten die elektromagnetische velden 
(EMV) opwekken. Denk aan de mobiele telefoon, de draadloze telefoon (DECT) en draadloos internet 
(Wifi). De alledaagsheid van deze EMV-bronnen maakt het zeer relevant om te onderzoeken of ze 
invloed hebben op onze gezondheid. Wetenschappers van de Animal Sciences Group (ASG) van 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum en wetenschappers van TNO Defensie en Veiligheid 
starten in 2008 een onderzoeksproject gehonoreerd door ZonMw. In dit project zullen zij mogelijke 
gezondheidseffecten van dagelijkse EMV-bronnen op de ontwikkeling van kippenembryo’s gaan 
onderzoeken. 

Breed palet

De onderzoekers hebben op basis van verschillende argumenten een bewuste keuze gemaakt voor het kippenembryo 
als diermodel. Een belangrijk ethisch argument voor het gebruik van kippeneieren is dat niet eerst dieren hoeven op 
te groeien voor gebruik in de experimenten. Naast deze ethische overwegingen, is het kippenembryo inhoudelijk ook 
geschikt voor het doel van het onderzoek. De ontwikkeling van een embryo is een complex systeem waarbij op 
verschillende tijdstippen een scala aan cruciale processen geregeld worden. Dit brede palet aan regelmechanismen 
verhoogt de kans dat je iets tegenkomt, indien EMV invloed heeft op biologische systemen. 

Gewervelde dieren

Als EMV inderdaad een effect heeft, dan zal dat in dit diermodel duidelijk naar voren moeten komen. Het is ook niet 
voor het eerst dat de wetenschap het kippenembryo voor onderzoek inzet: er is reeds veel studie gedaan naar de 
invloed van giftige stoffen. Bovendien is het kippenei makkelijk toegankelijk wat het eenvoudig maakt om metingen 
uit te voeren. Extra bonus is het feit dat de onderzoekers om het kippenei een homogeen, gelijkmatig EMV veld 
kunnen leggen zodat de veldsterkte en opgenomen vermogen in de eieren goed controleerbaar en meetbaar is.
Maar in hoeverre is een kippenembryo geschikt als model voor de situatie bij de mens? De onderzoekers lichten toe: 
‘De kip is net als de mens een gewerveld dier. Onder gewervelde dieren lijken de genen die op bepaalde momenten  
in de ontwikkeling aanschakelen sterk op elkaar. Kip en mens bezitten genen met overeenkomstige functie, bijvoor
beeld genen die ervoor zorgen op welke plek een extremiteit moet gaan groeien. Alleen bij de kip gaat het om een 
pootje of vleugel en bij de mens om een been of arm.’ 

Activiteit van genen

Het onderzoeksproject richt zich op vier EMV bronnen uit het dagelijks leven: gsm, UMTS, DECT en Wifi. De weten
schappers bestuderen een mogelijk effect van deze EMVbronnen in de kippenembryo’s op twee manieren. Tijdens 
een eerste serie experimenten stellen de onderzoekers kippeneieren bloot aan EMV gedurende de hele broedtijd (20 
tot 21 dagen). Daarna bestuderen zij zichtbare, uiterlijke kenmerken (morfologie) van de embryo’s door bijvoorbeeld 
te kijken hoe de organen zich hebben ontwikkeld en hoe groot het overlevingspercentage is. Dit experiment zal 
alleen sterke effecten van EMV laten zien. Daarom zetten de wetenschappers een tweede reeks experimenten in wat 
hen in staat stelt om meer in detail te bestuderen of er een effect van EMV is op de ontwikkeling van het embryo. Een 
kuiken kan immers ogenschijnlijk normaal uit het ei komen, terwijl er op een biologisch niveau toch iets is veranderd. 
Daarvoor is het zaak om diep in de cellen te kijken en wel op het niveau van genexpressie: welke van de ongeveer 
achttienduizend kippengenen op een bepaald moment actief zijn en welke niet. Om dit niveau te bestuderen, nemen 
de wetenschappers op verschillende tijdstippen tijdens het broedproces (ontwikkeling van embryo tot kuiken)  
weefselmonsters af van de kippenembryo’s. Met deze weefselmonsters vergelijken de onderzoekers het ‘plaatje  
van actieve versus nietactieve genen’ van nietbestraalde kippenembryo’s met het genexpressieplaatje van embryo’s 
die wel onder invloed van EMV stonden. 
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Kanttekening

Wat de experimenten opleveren, is nog een groot vraagteken. De onderzoekers staan open voor elke mogelijke 
uitkomst: dit kan zowel zijn dat EMV geen invloed heeft op de ontwikkeling van de kippenembryo’s als dat EMV wel 
negatieve effecten heeft. Het is voor het eerst dat dit op deze manier in Nederland onderzocht wordt. Wel zijn er 
enkele buitenlandse onderzoeken die rapporteren dat EMV een negatief effect heeft op de ontwikkeling van kippen
embryo’s. De Wageningse wetenschappers zetten echter hun kanttekening bij deze publicaties. Zij vinden de weten
schappelijke kwaliteit onduidelijk en niet controleerbaar, omdat ze niet in door vakexperts getoetste (peer-reviewed) 
tijdschriften zijn verschenen. Opmerkelijk is het feit dat er ook studies bekend zijn waarin men vond dat kippen
embryo’s onder invloed van EMV beter bestand waren tegen zuurstoftekort. Het is dus ook denkbaar dat EMV een 
positief effect kan hebben.
 

Gevoelig testsysteem

Het onderzoeksproject duurt drie jaar. Het eerste jaar concentreren de onderzoekers hun inspanningen vooral op het 
bouwen en valideren van een optimaal modelsysteem. Dit houdt in dat de broedcondities van de eieren maar ook de 
blootstellingscondities van EMV goed controleerbaar zijn. Wanneer eenmaal het modelsysteem voldoet aan alle 
eisen, volgen de eerste experimenten en zijn de eerste resultaten binnen een jaar te verwachten. Uniek aan dit 
EMVproject is dat de wetenschappers ook onderzoek doen naar genexpressie. De wetenschappers: ‘Ons testsysteem 
is zo gevoelig dat als EMV iets doet, we wel verwachten dit te kunnen waarnemen. Als er geen veranderingen 
optreden in de activiteit van genen, dan is het uiterst onwaarschijnlijk dat de onderzochte EMVbronnen een invloed 
hebben op de gezondheid. Maar als we wel een effect van EMV zien, dan is dat een belangrijk signaal voor overheid, 
industrie en maatschappij. Vervolgonderzoek is dan wel nodig om erachter te komen of EMV in de praktijk schadelijk 
kan zijn voor mensen en wanneer (bij welke EMVsterktes) dat is.’ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Brigritte Breugom, persvoorlichter, Business Unit Veehouderij, WUR, telefoonnummer 0320 – 293341
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Afgerond

Afweercellen veranderen niet onder invloed van laagfrequente elektromagnetische velden (EMV). 
Dat blijkt uit onderzoek met cellen uit het bloed van muizen en mensen. De wetenschappers vonden 
wel een licht effect van laagfrequente EMV bij levende muizen: na een korte blootstelling hadden de 
muizen iets meer witte bloedcellen dan normaal in hun bloed. 

‘Die	lichte	toename	in	witte	bloedcellen	was	voor	ons	een	eerste	aanwijzing	dat	het	afweersysteem	kan	reageren	
onder	invloed	van	elektromagnetische	velden’,	vertelt	immunoloog	bij	het	Radboudumc	dr.	Stan	de	Kleijn.	
‘Maar	toen	we	verder	zochten,	hebben	we	niet	kunnen	achterhalen	of	wat	er	precies	aan	de	hand	is.	Het	aantal	witte	
bloedcellen	vormt	namelijk	slechts	een	algemene	indicator	voor	het	functioneren	van	het	afweersysteem.	Wij	
hebben	getest	of	de	witte	bloedcellen	zich	ook	daadwerkelijk	anders	gedragen.	Dat	bleek	niet	het	geval.	Ook	bleken	
ze	niet	anders	geactiveerd	te	worden	dan	normaal.	Onze	conclusie	is	dat	dit	onderzoek	niet	heeft	kunnen	uitwijzen	
of	onze	observaties	echt	van	betekenis	zijn.	En	daarmee	blijft	de	vraag	of	EMV	effect	hebben	op	ons	afweersysteem	
nog	onvoldoende	beantwoord.’

Hypothese 

Laagfrequente	elektromagnetische	velden	(EMV)	komen	dagelijks	voor	in	onze	omgeving.		Ze	worden	geproduceerd	
door	hoogspanningslijnen,	maar	ook	door	alle	apparatuur	en	bedrading	die	wij	in	ons	huis	op	het	lichtnet	aansluiten.	
Deze	laagfrequente	EMV	zouden	mogelijk	een	positieve	invloed	hebben	op	het	afweersysteem	van	dieren.	Dat	bleek	
tenminste	uit	een	paar	eerdere	studies	met	kippen,	varkens	en	garnalen.	Een	gunstig	effect	van	EMV	zou	verklaard	
kunnen	worden	door	de	hypothese	dat	laagfrequente	EMV	op	celniveau	een	lichte	prikkeling	veroorzaken.	Deze	
‘geprikkelde’	cellen	geven	dan	waarschuwingssignalen	af,	zodat	cellen	van	het	immuunsysteem	op	hun	beurt	sneller	
en	sterker	reageren	op	ziekteverwekkers.	Als	deze	hypothese	klopt,	zou	dat	betekenen	dat	EMV	ingezet	kunnen	
worden	om	het	afweersysteem	een	extra	duwtje	in	de	rug	te	geven.	

Verschillende niveaus

In	2008	hebben	Nijmeegse	en	Wageningse	wetenschappers	de	handen	ineen	geslagen	om	dit	vermeende	gunstige	
effect	van	EMV	nader	te	onderzoeken.	‘Ons	uitgangspunt	was	wel	open’,	benadrukt	uitvoerend	onderzoeker	dr.	Stan	
de	Kleijn.	‘Wij	wilden	weten	of	laagfrequente	EMV	überhaupt	effect	hebben	op	het	immuunsysteem.	Dat	konden	
zowel	positieve	als	negatieve	gezondheidseffecten	zijn.’	Maar	de	resultaten	van	vier	jaar	onderzoek	aan	het	
Radboudumc	en	het	Wageningen	University	&	Research	Centre	vielen	anders	uit	dan	de	hypothese	en	eerdere	
studies	deden	vermoeden.	De	wetenschappers	vonden	nauwelijks	effecten	op	het	immuunsysteem.	Ze	keken	op	
verschillende	niveaus	naar	het	effect	van	korte	en	langdurige	blootstelling	aan	laagfrequente	EMV.	
Laboratoriumonderzoek	met	levende	cellen	(in	vitro	studies)	liet	zien	dat	laagfrequente	EMV	geen	enkel	effect	
hadden	op	diverse	afweercellen	en	factoren	die	daarmee	te	maken	hebben	(zoals	cytokines	ofwel	communicatie-
eiwitten).	

Normaliseren

In	een	andere	studie	kwam	wel	aan	het	licht	dat	levende	muizen	die	kort	werden	blootgesteld	aan	laagfrequente	
EMV	iets	meer	witte	bloedcellen	dan	normaal	in	hun	bloed	hadden.	Dit	effect	was	echter	niet	te	zien	bij	langdurige	
blootstelling	(14	tot	52	weken).	

Geen duidelijke veranderingen in 
het afweersysteem

Uitleesmethode voor bestudering effecten van EMV op genetische expressie

Onderzoeksprogramma	Elektromagnetische	Velden	&	Gezondheid	(EMV&G)
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‘Het	kan	zijn	dat	het	effect	van	de	EMV	na	verloop	van	tijd	weer	wegtrekt	en	dat	alles	weer	normaliseert’,	vertelt		
De	Kleijn.	‘Het	gaat	hier	om	een	complex	en	dynamisch	systeem.	Een	dergelijke	stijging	in	witte	bloedcellen	op	zich		
is	echter	niet	ongewoon.	Dit	kan	voorkomen	om	allerlei	redenen,	zoals	ziekte,	stress	of	inspanning.	Zoals	eerder	
genoemd,	bleken	de	witte	bloedcellen	zich	verder	niet	anders	te	gedragen	dan	normaal	of	anders	geactiveerd	te	
worden.	Wij	hebben	dus	geen	duidelijke	verklaring	kunnen	vinden	voor	de	toename	in	witte	bloedcellen.	Het	blijft	
daarmee	onduidelijk	of	deze	verhoging	consequenties	heeft	voor	het	afweersysteem.’	

Regulatie van stress

De	studie	met	EMV	blootstelling	aan	muizen	is	uitgevoerd	door	collega-wetenschappers	in	Zuid-Afrika.	Zij	vonden	in	
deze	muizen	ook	veranderingen	in	de	regulatie	van	stress.	‘Deze	uitkomst	is	lastig	te	interpreteren’,	legt	De	Kleijn	uit.	
‘Het	gaat	om	veranderingen	binnen	de	zogeheten	stress-as	(een	signaleringssysteem	tussen	de	hersenen	en	de	
bijnieren,	red.).	Binnen	dat	systeem	blijken	die	veranderingen	niet	consistent	te	zijn,	soms	spreken	ze	elkaar	zelfs	
tegen.	Daarom	weten	we	niet	of	deze	veranderingen	iets	betekenen	voor	de	stress-regulatie.’	

Gecontroleerde condities

Hoe	is	het	verschil	te	verklaren	tussen	deze	resultaten	en	die	van	eerdere	studies	die	wel	positieve	effecten	van		
EMV	op	het	afweersysteem	vonden?	De	Kleijn:	‘Dat	is	moeilijk	te	zeggen.	Het	kan	liggen	aan	de	condities	van	de	
experimenten.	Onze	teams	in	Nijmegen,	Wageningen	en	in	Zuid-Afrika	hebben	met	streng	gecontroleerde	condities	
gewerkt.	Alle	factoren	(zoals	de	EMV-doses	en	de	uitleesfactoren)	waren	overal	precies	hetzelfde.	De	eerdere	studies	
met	kippen	en	varkens	waren	in	stallen;	dat	is	een	omgeving	waar	je	praktisch	gezien	een	stuk	minder	gecontroleerd	
kan	werken.	Je	weet	dus	niet	goed	of	de	waargenomen	effecten	veroorzaakt	worden	door	EMV.’		

Geen proefpersonen

Bij	aanvang	van	dit	project	was	het	plan	om	ook	bij	proefpersonen	experimenten	te	doen	met	blootstelling	aan		
laagfrequente	EMV.	‘We	zijn	uiteindelijk	niet	zo	ver	gekomen’,	vertelt	De	Kleijn.	‘Omdat	we	geen	veranderingen	in		
de	afweercellen	zagen	en	omdat	de	oorzaak	achter	de	witte	bloedceltoename	onduidelijk	bleef,	misten	we	de		
informatie	voor	een	goed	plan	van	aanpak	voor	proeven	bij	menselijke	vrijwilligers.’	De	Kleijn	en	zijn	collega’s	hebben	
wel	een	heel	gevoelige	uitleesmethode	ontwikkeld,	als	eerste	stap	voor	een	studie	met	vrijwilligers.	Met	de	uitlees-
methode	wordt	speciaal	genetisch	materiaal	(RNA)	uit	witte	bloedcellen	verzameld.	‘Het	RNA	is	een	boodschapper-
molecuul	en	geeft	een	goed	idee	hoe	een	cel	reageert	op	omstandigheden.	Deze	methode	heeft	als	voordeel	dat	je		
in	de	breedte	kan	kijken	naar	de	effecten	van	EMV	op	genetische	expressie.’

Terug naar overzicht  > 
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Onderzoek naar EMV en funda mentele 
mechanismen in de cel

Of elektromagnetische velden (EMV) een effect hebben op onze gezondheid is lastig te bepalen 
zolang er geen biologisch mechanisme is gevonden. Daarom gaan celbiologen en fysici onderzoeken 
of radiofrequente EMV überhaupt in staat zijn om cellen en moleculen van mens en dier te 
beïnvloeden. 

Epidemiologische studies hebben tot nu toe geen eenduidige conclusie opgeleverd over mogelijke effecten van  
EMV op onze gezondheid. Tegelijkertijd is er nog onvoldoende kennis over de invloed van EMV op fundamentele 
biologische processen. ‘Om een oorzakelijk verband tussen blootstelling aan EMV en gezondheidseffecten plausibel 
te maken, is het goed om op moleculair en celniveau een mechanisme te vinden dat kan verklaren dat EMV mogelijk 
van invloed is op levensprocessen’, stelt celbioloog en biochemicus dr. Henri Woelders. ‘Daarom hebben wij gekozen 
voor een onderzoeksopzet waar we ons heel fundamenteel richten op de vraag of radiofrequente EMV überhaupt in 
staat zijn om de activiteit van cellen en (signaal)moleculen te veranderen.’ Woelders werkt bij het Animal Breeding 
and Genomics Centre van Wageningen UR Livestock Research en is projectleider van dit door ZonMw gefinancierde 
onderzoek dat in 2011 in samenwerking met TNO Defensie en Veiligheid van start gaat. 

Verstoringen van buitenaf

De onderzoekers richten zich op radiofrequente EMV: UMTSsignalen van mobiele telefoons en zendmasten en  
draadloze internetsignalen (Wifi). Om goed te kunnen meten of dit type EMV in staat is om cellen en moleculen te 
beïnvloeden, richten Woelders en zijn onderzoeksteam zich op moleculaire signalen van het immuunsysteem. ‘Het 
immuunsysteem is een heel gevoelig systeem dat verstoringen van buitenaf makkelijk oppikt’, legt Woelders uit.  
‘Het is ook een complex systeem, waar heel veel regulatiemechanismen actief zijn. Als EMV een effect hebben op het 
niveau van cellen, dan verwachten we dat minstens één van deze regulatiemechanismen van het immuunsysteem 
beïnvloed wordt.’ 

Voortdurend alert

Als testobject hebben de wetenschappers gekozen voor darmepitheelcellen: dit zijn de cellen die aan de binnenkant 
van onze darmen zitten. Deze darmbekleding speelt een belangrijke rol bij de bescherming van ons lichaam tegen 
schadelijke stoffen die met ons voedsel onze darmen binnenkomt. ‘Het darmepitheel scant als het ware voortdurend 
of er iets gevaarlijks zit in het voedsel dat we eten. Dat maakt onze darmen een van de meest belangrijke afweersys
temen in ons lichaam’, licht Woelders toe. ‘Wij denken dat deze darmcellen met hun onderliggende immuunsignalen 
een zeer geschikt systeem vormen om EMV effecten te onderzoeken, omdat de darmcellen van nature reageren op 
verstoringen van buitenaf. De darmepitheelcellen zijn voortdurend alert en moeten in de gaten houden of er tussen 
het voedsel iets zit waartegen we ons moeten verdedigen.’ 

Aspecifieke gezondheidsklachten

De cellen van darmepitheel beloven dus uitermate geschikt te zijn als testmodel voor dit project. Tevens putten  
de onderzoekers van Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit decennia ervaring en expertise in het darm
systeem als experimenteel model. En bovendien is er nog een extra reden waarom de keuze op de darmen is gevallen. 
De darmen spelen immers vaak een rol bij aspecifieke gezondheidsklachten. Woelders licht toe: ‘Je kunt onze darmen 
beschouwen als een draagvlak voor ons welbevinden. Wanneer onze darmen niet optimaal functioneren, ervaren we 
ongemak en klachten, die niet per se betekenen dat we ziek zijn.’ 

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)
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Gevoelig genoeg

Tijdens het onderzoek meten Woelders en zijn onderzoeksteam een batterij aan verschillende immuunsignalen, 
terwijl ze darmepitheelcellen blootstellen aan EMV. Ze  gebruiken darmepitheelcellen, van bestaande cellijnen van  
de mens en het varken. De onderzoekers kijken in eerste instantie naar de effecten van standaard UMTS en Wifi, dat 
wil zeggen die EMVfrequenties die in het dagelijks leven voorkomen. Vervolgens testen ze wat er gebeurt met de 
darmcellen bij verschillende intensiteit (veldsterkte) en verschillende modulaties van het EMVsignaal (dat zijn de 
snelle veranderingen van de draaggolf waarin de telefonische boodschap ‘verpakt’ zit). ‘We nemen ook zeer hoge 
intensiteiten mee om zo te testen of ons systeem gevoelig genoeg is voor EMV’, aldus Woelders. 

Aanwijsbaar mechanisme

In dit project werkt Woelders’ team van celbiologen nauw samen met fysici van TNO Defensie en Veiligheid. De 
eerste fase van het onderzoek bestaat uit intensief voorbereidend werk dat nodig is om de juiste condities en labora
toriumopstellingen te creëren. In 2012 hoopt Woelders van start te kunnen gaan met de experimenten. ‘Als we in 
staat zijn om in dit onderzoek fysischchemische of biochemische effecten in de cellen te vinden, en dit kunnen 
koppelen aan de fysische eigenschappen van de straling (frequentie, intensiteit), dan kunnen we vervolgens een 
concrete en directe link gaan leggen tussen blootstelling aan EMV en een biologisch mechanisme’, vertelt Woelders. 
‘Met dit fundamentele onderzoek kunnen wij echter geen uitspraak doen over gezondheidseffecten’, benadrukt hij. 
‘Bij een aanwijsbaar mechanisme, is de volgende stap om te onderzoeken of dit in de praktijk ook gevolgen heeft 
voor onze gezondheid. Met onze resultaten willen we over drie jaar boven tafel krijgen of radiofrequente EMV über
haupt in staat zijn om cellen te beïnvloeden.’ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Chantal van Lin, persvoorlichter WUR, telefoonnummer 0317 – 485231
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Het immuunsysteem van karpers lijkt op dat van mensen. Blootstelling van immuuncellen en  
zich ontwikkelende embryo’s aan elektromagnetische velden laat zeer kleine veranderingen zien. 
Maar die hebben geen betekenis voor het functioneren van de dieren.

Hebben laagfrequente elektromagnetische velden biologische effecten op de lichaamscellen en kunnen ze zo de 
gezondheid beïnvloeden? Om die vraag te beantwoorden onderzocht celbioloog en immunoloog dr. Lidy van 
Kemenade van de afdeling Dierwetenschappen van Wageningen University het effect van deze velden op de cellen 
van het immuunsysteem van karpers en op de ontwikkeling van karperembryo’s. Haar conclusie: ‘Er gebeurt wel  
iets met de cellen, maar deze beperkte stimulatie van de immuuncellen heeft geen negatieve effecten op het  
functioneren van het immuunsysteem. Ook zijn er, ondanks subtiele veranderingen in de biochemie van de embryo’s, 
geen aanwijzigen dat de embryonale ontwikkeling van de karpers wordt verstoord. Bij menselijke immuuncellen in 
weefselkweek vinden we helemaal geen verschillen.’

Afweer karpers lijkt op dat van mensen

Belangrijke delen van het immuunsysteem, zoals de aangeboren afweer van karpers, komen overeen met die van 
mensen. Daardoor vormen deze vissen een goed model voor onderzoek naar de invloed van elektromagnetische 
velden op immuuncellen. Daar komt bij dat, omdat vissen koudbloedig zijn, er geen verwarmingssystemen nodig zijn 
die het elektromagnetische veld tijdens de experimenten zouden kunnen verstoren. Van Kemenade en haar collega’s 
kozen een steeds veranderend laagfrequent veld. Cellen kunnen zich hier niet op voorhand op aanpassen. ‘Op die 
manier hebben we zogeheten vuile stroom, zoals veel in de praktijk wordt opgewekt door diverse bronnen door 
elkaar, het best benaderd .’ 

Geen duidelijke activatie immuuncellen

Van Kemenade: ‘We hebben immuuncellen in het laboratorium op diverse manieren gestimuleerd en onderzocht op 
verschillende celbiologische waarden, die zijn betrokken bij het activeren en remmen van de cellen. We hebben 
gekeken naar bijvoorbeeld genproducten, zuurstofradicalen en bij de afweer betrokken signaalstoffen (zoals TNFα en 
INF γ, interleukine-1β en iNOS). Ondanks dat we een patroon vonden van een lichte stijging van sommige factoren, 
kunnen we op grond van onze experimenten niet concluderen dat het aangeboren immuunsysteem van karpers 
wordt geactiveerd door laagfrequente elektromagnetische velden.’ Dat immuuncellen door de elektromagnetische 
velden zouden worden geremd, lijkt uitgesloten. 

Gezondheid karpers en embryo’s

Het onderzoek van Van Kemenade richt zich op de ontwikkeling van bevruchte karpereitjes gedurende de eerste 52 
uur. Ze volgden de ontwikkeling van bevruchte karpereitjes, tot ze een vissenembryo met kop, ruggengraat en staart 
waren. De celbioloog zag geen verschillen tussen wel en niet blootgestelde eitjes. Zo was er geen vertraging in de 
ontwikkeling van de embryo’s, waren er niet meer embryo’s die zich niet ontwikkelden en ook waren er tijdens de 
eerste 52 uur geen verschillen in hoe de embryo’s er uitzagen. Van Kemenade: ‘Langer dan 52 uur kon ik de zich 
ontwikkelende vissen niet volgen, want dan veranderen ze van een embryo in een proefdier en dat vraagt nogal wat 
praktische aanpassingen als je opeens met 400 proefdieren zit.’

Afgerond

Minuscule veranderingen zonder 
betekenis voor het functioneren

Onderzoek naar het immuunsysteem van karpers
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Uiterst kleine verandering immuunactiviteit in embryo’s

In de laatste fase van hun leven heeft Van Kemenade nog wel de activiteit van de kopnier, vlak achter de kop van het 
embryo, onderzocht. De kopnier van de karper lijkt wat op het beenmerg van zoogdieren en is belangrijk voor de 
aanmaak van immuuncellen. De embryo’s zijn geanalyseerd op de aanmaak van de zogeheten ‘pro-inflammatoire 
mediatoren’, stoffen die iets zeggen over de activiteit van het embryonale immuunsysteem. ‘Na 32 en 52 uur zie ik in 
sommige van die waarden wel enkele kleine verschillen, zoals bij iNOS en interleukine-1’, zegt Van Kemenade.  
‘De door ons gevonden verschillen in de immuunactiviteit van blootgestelde karperembryo’s zijn echter uiterst klein 
vergeleken met wat er in de dagelijkse praktijk tijdens een infectie gebeurt.’

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)

________________
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wageningen Universiteit
Jac Niessen of Bouke de Vos, communicatieadviseurs 
0317 – 480100

ZonMw
Sandra van ‘t Padje, programmasecretaris
padje@zonmw.nl, 070 – 349 5217
www.zonmw.nl/emv

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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Fundamentele celprocessen en  
EMV onder de loep

Hebben elektromagnetische velden (EMV) invloed op levende cellen? Om hierachter te komen, start 
begin 2011 in Wageningen een onderzoek naar het effect van EMV op twee fundamentele processen 
in een lichaamscel. De wetenschappers bestuderen in het bijzonder een bepaald type witte bloedcel. 

Het is onduidelijk of EMV een biologisch effect kunnen hebben. Eerder uitgevoerde onderzoeken geven tegenstrijdige 
resultaten. Wel leeft onder immunologen de theorie dat laagfrequente EMV van invloed zouden zijn op twee essen
tiële elementen die het functioneren van een cel kunnen veranderen: de calciumhuishouding en het cytoskelet. Of 
deze theorie hout snijdt, moet blijken uit het Wageningse project dat door ZonMw gefinancierd wordt. ‘We willen 
erachter komen of laagfrequente EMV de interactie van signaalmoleculen in de cel zodanig kunnen beïnvloeden dat 
er iets gebeurt met de activiteit van die cellen’, aldus celbioloog en projectleider dr. Lidy van Kemenade.

Calcium

De twee hoofdrolspelers in het fundamentele onderzoek van Van Kemenade zijn calcium en het cytoskelet. Ze zijn 
essentiël voor het goed functioneren van de cel. ‘De cel fungeert eigenlijk als een georganiseerde maatschappij’, legt 
Van Kemenade uit. ‘Calcium is van belang voor de interne communicatie van iedere lichaamscel. Een hogere calcium
concentratie binnenin de cel kan ervoor zorgen dat de cel een andere activiteit gaat vertonen. Dit kan bijvoorbeeld 
leiden tot het aanzetten van bepaalde genen. Wij onderzoeken in dit project of laagfrequente EMV die calcium
stroom kan beïnvloeden.’ Ook kijken de onderzoekers of calcium een rol speelt via het cytoskelet. Van Kemenade legt 
uit waarom: ‘Het cytoskelet van de cel is erg belangrijk voor de vorm, de beweging, het interne transport en voor de 
celdeling. Calcium is heel belangrijk voor de organisatie van zogeheten actinefilamenten (een netwerk van eiwit
strengen) waaruit het cytoskelet is opgebouwd.’ 

Migreren

Als studieobject in dit project gebruiken de wetenschappers de neutrofiele granulocyt. Dit is een type witte bloedcel 
die helpt ons lichaam te verdedigen tijdens de eerste uren na een infectie. ‘Deze neutrofiele granulocyten migreren 
naar de plaats van infectie door middel van hun continu veranderende cytoskelet’, licht Van Kemenade toe. ‘Calcium 
speelt een grote rol in deze activiteit. De neutrofiele granulocyten vormen een mooi voorbeeld omdat ze continu in 
beweging zijn. Ook beschikken we over veel expertise met betrekking tot de werking van deze witte bloedcellen. We 
weten hoe ze zich over een chemische gradiënt verplaatsen (chemotaxis) en hoe we ze in beweging moeten krijgen.’ 

Mechanisme

De wetenschappers focussen niet alleen op de migratie van deze witte bloedcellen, maar nemen een panel van 
verschillende celfuncties onder de loep die mogelijk veranderen onder invloed van EMV. Ze onderzoeken onder meer 
of er veranderingen zijn in genexpressie, het voorkomen van cytokinen (belangrijke signaalmoleculen in ons afweer
systeem) en de aanwezigheid van zuurstofradicalen (belangrijk bij het bestrijden van microben). Ze testen de invloed 
van EMV op deze celfuncties in verschillende soorten cellijnen: cellen van de mens, maar ook muizen en vissencellen. 
‘Als er een effect van EMV is op cellen, dan verwachten we daar een consistent mechanisme in dat we in alle drie de 
celtypes moeten kunnen aantonen’, aldus Van Kemenade. De onderzoekers testen verschillende frequenties van 
EMVsignaal, variërend van 200 tot 5000 Hz. Daarbij nemen ze ook het 50 Hz signaal mee dat te vergelijken is met  
de EMV afkomstig van apparaten waar we dagelijks mee te maken hebben. 

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)
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Enkele cel

Het onderzoek zoomt in op de fundamentele werking van een cel en dit vergt het nodige precisiewerk. Van 
Kemenade’s team gaat aan de slag met geavanceerde technieken die het mogelijk maken om veranderingen in een 
losse cel te bestuderen, tijdens het aan en uitzetten van het EMV signaal (real time experimenten). ‘Dit single cell 
niveau maakt dit project bijzonder en innoverend’, licht Van Kemenade toe. ‘Met de single cell techniek kunnen we op 
een mooie manier bewijzen of er echt een relatie is tussen blootstelling aan een EMVsignaal en veranderingen in 
basale celprocessen.’ De onderzoekers gebruiken daarbij een zogeheten confocale fluorescentiemicroscoop, waarmee 
ze met behulp van fluorescerende labels de veranderingen in calciumconcentratie of veranderingen in het cytoskelet 
in een enkele cel kunnen visualiseren en meten. 

Veel werk

Dit fundamentele onderzoeksproject dat tot eind 2015 loopt, zal niet zonder de nodige inspanningen zijn vruchten 
afwerpen. Volgens Van Kemenade is het moeilijk om te voorspellen wanneer ze de eerste resultaten binnenhalen. 
‘We zoeken naar kleine modulerende effecten en die zijn niet makkelijk boven tafel te krijgen. Als de verschillen klein 
zijn, zullen we er veel werk in moeten steken om uit te sluiten dat onze experimenten op toeval berusten. Bovendien, 
wanneer je met cellen en levend materiaal werkt, zijn er veel factoren die het experiment kunnen beïnvloeden.’ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Jac Niessen of Bouke de Vos, communicatieadviseurs WUR, telefoonnummer 0317 – 480100

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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Hersencellen en  
elektromagnetische velden

Het centrale zenuwstelsel is nog weinig onder de aandacht geweest in het onderzoek naar 
mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV). Begin 2011 gaan Utrechtse 
wetenschappers onderzoeken of extreem laagfrequente EMV het functioneren van hersencellen  
kan veranderen. 

Dagelijks worden we blootgesteld aan extreem laagfrequente EMV, bijvoorbeeld via elektrische huishoudelijke  
apparaten en stroomdraden. Het is onbekend of dit type EMV een risico opleveren voor onze gezondheid. ‘Verrassend 
genoeg is er relatief weinig bekend over de invloed van EMV op het centrale zenuwstelsel. En dat terwijl het zenuw
stelsel een van de meest gevoelige orgaansystemen is’, vertelt neurotoxicoloog dr. Remco Westerink van het IRAS 
(Institute for Risk Assessment Sciences). Aan deze kennislacune komt een einde door het onderzoeksproject van 
Westerink dat met behulp van ZonMw subsidie tot stand is gekomen. In dit project gaat Westerink samen met een 
team van wetenschappers bestuderen wat extreem laagfrequente EMV voor invloed hebben op zowel volwassen 
zenuwcellen als jonge zenuwcellen die nog in ontwikkeling zijn.  

Modelbrein

Westerink verwacht theoretisch dat er sowieso iets kan gebeuren op het niveau van zenuwcellen tijdens blootstel
ling aan EMV. ‘Het is logisch dat er interferentie is tussen zenuwcellen en EMV. De zenuwcellen functioneren immers 
door middel van elektrische signalen. De vraag is echter of dit in de praktijk ook het geval is bij die frequenties en 
doses EMV waar we dagelijks mee te maken hebben.’
Om hierachter te komen, bestuderen de onderzoekers drie verschillende stadia van neuronale cellen: jonge, 
volwassen en oude zenuwcellen. Voor volwassen zenuwcellen gebruiken ze de zogeheten PC12 cellijn. Dit is een 
bekend toxicologisch model voor zenuwcellen. Voor de jonge, nog ontwikkelende zenuwcellen beschikken de onder
zoekers over zogeheten neurospheres. Westerink legt uit: ‘Een neurosphere is een bolletje neuronale stamcellen.  
Deze bolletjes bevatten verschillende typen zenuwcellen en fungeren daarom als een soort modelbrein.’

‘Live’ observeren

Bijzonder aan dit project is de manier waarop de wetenschappers de zenuwcellen onderzoeken. ‘Traditioneel worden 
neurotoxicologische effecten in zenuwcellen bestudeert met behulp van elektrofysiologische technieken’, legt 
Westerink uit. ‘Deze technieken zijn echter heel storingsgevoelig en dat is juist bij EMVonderzoek heel onhandig. 
Daarom kiezen wij voor beeldvormende (imaging) technieken, die minder door de omgeving worden beïnvloed.’ De 
onderzoekers maken onder de microscoop zichtbaar wat er gebeurt in de zenuwcellen terwijl ze het EMVsignaal 
aan en uitzetten. Zo kunnen ze als het ware ‘live’ observeren hoe de zenuwcellen reageren bij verschillende mate van 
blootstelling aan EMV. ‘We maken allereerst zichtbaar maken of er cellen doodgaan’, vertelt Westerink. ‘Dat kan 
bijvoorbeeld door bepaalde eiwitten aan te kleuren die alleen tijdens het sterven van cellen aanwezig zijn. Bovendien 
kijken we in de cel naar de aanwezigheid en afgifte van signaalstoffen (zoals calcium en neurotransmitters). Op die 
manier kunnen we bestuderen hoe een cel met zijn omgeving communiceert en reageert op signalen van omlig
gende cellen. En ontdekken of dat verandert door blootstelling aan EMV.’

Risicoschatting

De onderzoekers onderwerpen de jonge en volwassen neuronale celmodellen aan extreem laagfrequente EMV van 
verschillende intensiteit (veldsterkte) en verschillende tijdsduur. Zo kunnen ze bepalen of extreem laag frequente 
EMV van invloed zijn op het zenuwstelsel, al dan niet in de ontwikkelende fase, en bij welke blootstelling dit 
optreedt. Westerink voegt toe: ‘Door deze dosiseffect relaties te vergelijken met blootstellingscenario’s bij mensen, 
kan je een risicoschatting maken en bepalen wat veilige niveaus van EMVblootstelling zijn.’

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)

Terug naar inhoud  > 

Lopend



	 Onderzoeksprogramma	Elektromagnetische	Velden	&	Gezondheid	(EMV&G) Terug	naar	inhoud  > 

Soepeler communicatie

De eerste fase van het onderzoek is spannend. Dan zal moeten blijken of EMV überhaupt van invloed zijn op de 
zenuwcellen. Als dat zo is, hoeft dat niet per se een negatieve invloed te zijn. Westerink licht toe: ‘Onze hypothese is 
dat geringe hoeveelheden extreem laagfrequente EMV een gunstig effect kunnen hebben op jonge hersencellen. Wat 
voor effect weten we niet, maar het is bijvoorbeeld denkbaar dat EMV de communicatie tussen hersencellen soepeler 
maakt. Oudere hersencellen zijn net als spieren wat strammer en misschien dat die eerder schade van EMV onder
vinden.’ 

Toepassing

Wanneer het onderzoek medio 2014 ten einde loopt, kunnen de resultaten volgens Westerink in twee opzichten iets 
opleveren. ‘Voor het publiek en de overheid is het van belang om te weten bij welke doses EMV dit een gezondheids
probleem kan geven’, aldus Westerink. ‘Maar als we een effect van EMV op zenuwcellen vinden, kunnen we dit ook in 
ons voordeel gebruiken. Stel bijvoorbeeld dat EMV de communicatie tussen zenuwcellen slechter of beter laat 
verlopen. Dan kan je EMV mogelijk inzetten bij bepaalde aandoeningen waarbij die signalen tussen zenuwcellen niet 
optimaal verlopen.’ Westerink benadrukt dat het primaire doel van het onderzoek fundamenteel blijft. ‘Wij hopen 
met ons onderzoek het mechanisme achter EMV en het centrale zenuwstelsel te achterhalen. We zijn vooral gericht 
op de dosiseffect relatie van EMV en of blootstelling aan EMV voor onze hersenen een probleem kunnen vormen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
M. Veldman, adviseur externe communicatie, telefoonnummer 030 – 2533430

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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Nederlands onderzoek naar  
mobiele telefonie en gezondheid

 
Is mobiel telefoneren schadelijk voor onze gezondheid? Met het toenemend gebruik van mobiele 
telefoons is dit een reële zorg die leeft onder de bevolking. Die bezorgdheid betreft vooral de 
elektromagnetische velden (EMV) die mobiele telefoons produceren. De Utrechtse wetenschappers  
prof. Hans Kromhout en dr. Roel Vermeulen starten dit jaar een epidemiologisch onderzoek 
naar mobiele telefonie en gezondheid. Bovendien integreren zij hun studie in het grootschalige, 
internationale COSMOS project.

Het internationale Interphone onderzoek naar mobiele telefonie en gezondheid, dat negen jaar geleden in dertien 
landen is gestart, heeft geen uitsluitsel kunnen geven over de mogelijke relatie tussen hersentumoren en het gebruik 
van mobiele telefonie. ‘Het probleem van de Interphone studie is de retrospectieve aanpak’, vertelt Hans Kromhout, 
hoogleraar aan het instituut voor risicoberekening IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van de Universiteit 
van Utrecht. ‘Tijdens het Interphone onderzoek is de deelnemers achteraf gevraagd naar gegevens, zoals bijvoorbeeld 
hun belgedrag van de afgelopen jaren. Na tien jaar is het moeilijk om zo betrouwbare informatie te krijgen.’

Mooie gelegenheid tot aansluiting

Volgens Kromhout is de enige oplossing het onderzoek naar mobiele telefonie en gezondheid anders aan te pakken, 
en wel met een cohortstudie. In een cohortstudie volgen wetenschappers een groep mensen die een gemeenschap
pelijk kenmerk delen gedurende een bepaalde periode. Gaandeweg in de tijd (prospectief) verzamelen wetenschap
pers gegevens over deze mensen. Informatie over hoe vaak mensen bellen en hoeveel mensen hersentumoren 
ontwikkelen, is op deze manier veel betrouwbaarder. Al tijdens de Interphone studie begrepen wetenschappers dat 
de retrospectieve (achteraf in de tijd) onderzoeksopzet niet handig was. Daarom ontstond het idee voor een ander 
grootschalig onderzoek dat gebruik maakt van de cohortopzet: het COSMOS project. In COSMOS doen onderzoeks
groepen uit Zweden, Finland, Denemarken en Engeland mee. Met subsidie van ZonMw is het nu ook de beurt aan 
Nederland om actief deel te nemen aan COSMOS. ‘Wij bestuderen EMV en gezondheid al in een ander onderzoeks
project, waarbij we gebruik maken van reeds lopende cohortstudies.* Voor ons is het daarom nu een mooie gelegen
heid om aan te sluiten bij het COSMOS project’, aldus Kromhout die eerder in 2009 de leerstoel Epidemiologie van 
gezondheidseffecten door EMVblootstelling kreeg toegewezen. 
Projectleider van de cohortstudies naar EMV en gezondheid is epidemioloog dr Roel Vermeulen, eveneens werkzaam 
aan het IRAS/Universiteit Utrecht.

Gelijke methodes

De onderzoeksgroep van Vermeulen en Kromhout voert een Nederlandse cohortstudie uit naar mogelijke gezond
heidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden, waaronder radiofrequente velden, van mobiele  
telefonie gebruik. Deze prospectieve cohortstudie zal naar schatting 70.000 deelnemers omvatten. ‘Dat maakt onze 
studie één van de grootste binnen het COSMOS project. De Nederlandse deelname is daarmee ook heel waardevol 
voor de andere COSMOS landen’, vertelt Vermeulen.  In totaal willen de COSMOS landen een groepsgrootte van 
250.000 deelnemers bereiken. Een aanzienlijk getal, maar wel hard nodig omdat de ziektes die de wetenschappers 
zoeken, zoals hersentumoren, zeldzaam zijn. 
Binnen het COSMOS project streven de verschillende landen naar zoveel mogelijk gelijke onderzoeks en meet
methodes. De COSMOS wetenschappers werken met vragenlijsten om algemene gezondheidsklachten in kaart te 
brengen. Ziektes zoals kanker en neurologische aandoeningen verzamelen zij via landelijke ziekenhuis, huisartsen 
en medicatieregistraties. De vragenlijsten dienen tevens om het belgedrag van deelnemers te inventariseren. Ook 
gebruiken de onderzoekers gegevens over individueel belgedrag van mobiele telefonie providers. Het is de bedoeling 
het cohort gedurende een periode (twintig jaar) te volgen, waarbij de eerste resultaten na vijf jaar te verwachten zijn. 

* Zie projectsamenvatting ‘Groot epidemiologisch onderzoek naar gezondheid en EMV’

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)

Terug naar inhoud  > 

Lopend



	 Onderzoeksprogramma	Elektromagnetische	Velden	&	Gezondheid	(EMV&G) Terug	naar	inhoud  > 

Mobiele telefonie providers

Kromhout en Vermeulen integreren hun cohortstudie in het COSMOS project. Bovendien gaan ze een centrale data
base opzetten, die in eerste instantie alle Nederlandse data verwerkt, maar ook als platform gaat dienen om 
gepoolde analyses uit te voeren met de onderzoeksgegevens uit al de vijf COSMOS landen. Kromhout: ‘Met de 
ZonMw subsidie kunnen wij nu als Nederlandse onderzoeksgroep deze centrale database opzetten en hebben we 
ook geld voor de followup studies. Nederland zet zich door deelname aan COSMOS weer op de kaart wat betreft het 
internationale onderzoek naar EMV en gezondheid.’ Kromhout voorziet weinig problemen met de samenwerking 
tussen de relatief kleine groep landen in het COSMOS project: ‘De COSMOS onderzoeksgroepen zijn al een tijd goed 
met elkaar in gesprek. Inmiddels zijn ook gesprekken gestart om medewerking te krijgen van de mobiele telefonie 
providers in Nederland. Die medewerking is in aantal COSMOS landen al gelukt.’

Afwachten

Over vijf jaar komen de wetenschappers van alle COSMOS landen gezamenlijk naar buiten met de eerste resultaten. 
Zal COSMOS dan wél antwoord kunnen geven waar Interphone tekort schoot; namelijk op de vraag of mobiele  
telefoons slecht zijn voor onze gezondheid? Kromhout: ‘Ik ben ervan overtuigd dat COSMOS een beter antwoord 
geeft dan Interphone. Of het een definitief antwoord zal zijn, weet ik niet. Mobiele telefonie verandert continu:  
de veldsterkte van de radiofrequente velden is bijvoorbeeld al veel lager met de nieuwe generatie mobieltjes in 
vergelijking met de oude gsmtelefoons. Bovendien blijft ons onderzoek epidemiologie, waarbij alleen samenhang  
en verbanden aangetoond kunnen worden. Hoe het eventuele biologisch mechanisme hierachter in elkaar zit, moet 
ook opgehelderd worden, anders blijft er discussie.’ 
Het is dus geduldig afwachten wat COSMOS ons zal brengen. Kromhout is wel overtuigd van de kracht van COSMOS: 
‘We doen nu dit onderzoek zo goed als we kunnen met de huidige stand van wetenschap. Als wij en de andere 
COSMOS landen straks voor 250.000 mensen het belgedrag en de gezondheid in kaart hebben gebracht, dan is er 
niet snel een andere studie die het beter kan.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jacqueline van Winden, communicatieadviseur, Universiteit van Utrecht,  telefoonnummer 030 – 2534722

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie



Blootstelling meten thuis en op het werk

Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht doet veel epidemiologische studies naar 
de relatie tussen elektromagnetische velden en gezondheid. Daarvoor is het noodzakelijk de blootstelling in het 
dagelijks leven en op het werk zo nauwkeurig mogelijk te karakteriseren. Dr. Joseph Bowman van het National 
Institute for Occupational Safety and Health in de Verenigde Staten schoolde in 2009 enkele Nederlandse promovendi 
en postdocs in het karakteriseren van de persoonlijke blootstelling aan elektromagnetische velden en trainde zestien 
arbodeskundigen in het omgaan met elektromagnetische velden op de werkplek. 

Projectleider: Prof. dr. ir. H. Kromhout (IRAS, Universiteit Utrecht)

Elektriciteitslijnen en kinderleukemie

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langdurig in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen een 
grotere kans hebben op kinderleukemie. Wetenschappers hebben echter niet kunnen aantonen of dit komt door het 
magnetische veld van bovengrondse elektriciteitslijnen of door iets anders dat met de aanwezigheid van deze lijnen 
samenhangt. De internationale TransExpo-studie moet meer duidelijkheid verschaffen. Dat vergelijkt kinderen die 
relatief veel worden blootgesteld omdat ze bijvoorbeeld in een appartement vlakbij een inpandige transformator-
ruimte wonen met kinderen die in hetzelfde gebouw, maar ver van de transformatorruimte, wonen. In 2009/2010 
deed het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) een haalbaarheidsonderzoek voor een dergelijke studie. Een 
Nederlandse bijdrage aan het TransExpo-onderzoek in de vorm van een patiënt-controle-onderzoek blijkt haalbaar. 
Wel is discussie over de nauwkeurigheid van de gegevens over de transformatorruimtes en de mogelijkheden van 
gemeenten om kinderen voor de controlegroep te selecteren. 

Projectleider: Prof. dr. ir. H. Kromhout (IRAS, Universiteit Utrecht)

Rondjes lopen in Basel en Amsterdam

Bij epidemiologische studies naar effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden is het onmogelijk om per 
deelnemer te meten waaraan hij blootgesteld wordt. Het gaat namelijk om duizenden zo niet tienduizend mensen. 
Er zijn daarom modellen nodig om dit in te schatten. Voor het schatten van radiofrequente elektromagnetische 
velden (RF-EMV) bestaat een Zwitsers computermodel (NisMap). Voor de toepassing van dat model in Nederland is 
samengewerkt met dr. Alfred Bürgi van Arias Research in Bern. De Nederlandse onderzoekers hebben, samen met het 
Zwitserse Tropical and Public Health Institute in Basel (dr. Martin Röösli), het model getest in Basel en Amsterdam. Op 
verschillende dagen en in verschillende wijken hebben ze, al metende, twaalf keer dezelfde route gelopen. Door het 
computermodel zo te verfijnen is de blootstelling aan RF-EMV redelijk goed te schatten. De metingen laten ook zien 
dat het niveau van EMV in Amsterdam iets hoger is dan in Basel, maar ver onder de huidige normen.

Projectleider: Dr. A. Huss (IRAS, Universiteit Utrecht)

Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G) Afgerond
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Modelleren van magneetvelden van hoogspanningslijnen

Modelleren van blootstelling aan extreem laagfrequente magneetvelden van hoogspanningslijnen (50 Hz) kan een 
oplossing zijn als het meten van die blootstelling niet haalbaar is in studies met een groot aantal deelnemers. Samen 
met dr. Myron Maslanyj van het Britse Chemical and Environmental Hazards Health Protection Agency hebben de 
onderzoekers van het Institute for Risk Assessment (IRAS) van de Universiteit Utrecht dat gedaan voor extreem laag-
frequente magneetvelden van 50 kV hoogspanningslijnen in Nederland. Ze gebruikten gespecialiseerde software en 
gedetailleerde gegevens over hoogspanningsmasten en stroomsterktes in een hoogspanningstraject. Het project 
toonde aan dat het mogelijk is modellen op redelijk gedetailleerde schaal te maken. Echter daarvoor moet van elke 
hoogspanningslijn en elke mast afzonderlijk gedetailleerde informatie in het softwareprogramma worden ingevoerd. 
Bij grotere gebieden, zoals heel Nederland, is deze toepassing  zeer tijdrovend en arbeidsintensief. De methode 
vereist aanpassing om te kunnen worden gebruikt voor grotere gebieden.

Projectleider: Dr. A. Huss (IRAS, Universiteit Utrecht)

Internationale standaardisering onderzoek en samenwerking

Het onderzoek naar de blootstelling en eventuele effecten van elektromagnetische velden is nog jong. Diverse onder-
zoekers in verschillende landen hanteren eigen onderzoeksmethoden. Ze gebruiken bijvoorbeeld onvergelijkbare 
vragenlijsten en verschillende definities, waardoor studies dikwijls niet goed onderling te vergelijken zijn. Tijdens 
twee internationale bijeenkomsten van deskundigen en een minisymposium voor belangengroepen is geprobeerd 
stroomlijning hierin te bewerkstelligen. Dit in het kader van het ZonMw netwerkproject INCORPORATE dat geleid 
werd door dr. Irene van Kamp van het Centrum voor Milieu, Gezondheid en Leefomgeving van het RIVM. Er is overeen-
stemming over de voorwaarden voor verdere standaardisering bereikt, maar nog niet alle problemen zijn opgelost. 
Het project heeft geleid tot verdere Europese samenwerking op het gebied van de harmonisatie van instrumenten 
voor onderzoek naar gezondheidsklachten in relatie tot elektromagnetische velden.

Projectleider: Dr. I. van Kamp (RIVM)
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Nationale en internationale afstemming experimenten

Het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van elektromagnetische velden op biologische systemen is nog jong. 
Voor veel onderzoekers is het nog zoeken naar het antwoord op fundamentele vragen die te maken hebben met de 
opzet van hun experimenten. Zoals: welke bronnen kunnen dienen voor het opwekken van velden, hoe kan een 
opstelling worden afgeschermd van ongewenste invloeden, hoe kunnen effecten van velden worden gemeten in 
afzonderlijke cellen? Een in 2010 door de Wageningen Universiteit georganiseerde workshop van internationale 
specialisten in het onderzoek van elektromagnetische velden, heeft geleid tot uitwisseling van kennis rond de diverse 
onderzoeksprojecten. Verbanden tussen verschillende onderzoeksresultaten zijn gelegd en lessen uit voorgaand 
onderzoek zijn getrokken. De workshop heeft geleid tot concrete samenwerking of uitwisseling met diverse onder-
zoeksgroepen in Dresden, Indiana, Rome en Ontario.

Projectleider: Dr. B.M.L. van Kemenade (Wageniningen Universiteit)

Meten in individuele cellen en extreem lage frequenties

Twee onderzoekers van de Wageningse leerstoelgroep deden onderzoek in Indiana en Zuid-Afrika. In Indiana 
gebruikten zij een in vitro systeem van immuuncellen, waarbij een infectie werd nagebootst. Daarbij werd ook een 
extreem laagfrequent elektromagnetisch veld aangebracht. De eerste resultaten laten geen verschillen zien tussen 
het gedrag van cellen die wel en die niet zijn blootgesteld. Het onderzoek in Zuid-Afrika richtte zich op de bloot-
stelling van muizen aan velden met extreem lage frequenties. In het bloed van muizen die een week lang zijn bloot-
gesteld, bevinden zich relatief meer immuuncellen. Ook verandert de genexpressie van enkele stoffen die zijn 
betrokken bij de stressregulatie afhankelijk van de toegepaste dosis. Meer onderzoek moet aantonen of muizen, die 
een week lang 24 uur per dag zijn blootgesteld aan het gebruikte elektromagnetisch veld, minder stresshormoon 
produceren en of hun immuunsysteem actiever is.

Projectleider: Dr. B.M.L. van Kemenade (Wageniningen Universiteit)

Temperatuur metingen met MRI

Binnen de wereld van de medische scantechniek Magnetic Resonance Imaging (MRI) is er een drang om de beelden 
steeds sneller en beter te maken. Met als gevolg het gebruik van steeds hogere veldsterktes, wat de kans verhoogt op  
lokale temperatuursverhogingen in weefsel door absorptie van radiogolven. Omdat dit kan leiden tot fysiologische 
veranderingen, zoals verandering in weefseldoorbloeding, doet men bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
onderzoek naar de effecten van MRI voor patiënten. Er zijn wereldwijd technieken in ontwikkeling die het mogelijk 
maken om met de MRI-scanner zelf de effecten zichtbaar te maken. Om meer inzicht te krijgen in deze technieken 
heeft onderzoeker ir. F. Simonis van de onderzoeksgroep in Utrecht deelgenomen aan de zogenoemde ISMRM confe-
rentie 2012 in Melbourne. Dit bezoek aan één van de grootste MRI congressen ter wereld heeft geleid tot nieuwe 
ideeën en inzichten om het lopende onderzoek te verbeteren.

Projectleider: Dr. ir. C.A.T. van den Berg (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
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Elektrische geleidingskaarten van het brein

Radiofrequente velden van bijvoorbeeld GSM worden door het ene deel van het menselijk lichaam beter geabsor-
beerd dan door het andere. Om dit complexe proces van absorptie van radiofrequente velden goed te begrijpen, zijn 
gedetailleerde elektrische geleidingskaarten van het menselijk lichaam nodig. Onderzoekers van het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht en van Philips Research Hamburg hebben een nieuwe methode getest om zulke kaarten te 
maken met behulp van MRI. Er zijn gedetailleerde kaarten gemaakt van de hersenen van verschillende vrijwilligers. 
Dat heeft geleid tot een duidelijke stap vooruit in de richting van een scantechniek die kan dienen als instrument 
voor onderzoek naar de absorptie van radiogolven door de hersenen. Het project heeft onverwacht ook een klinische 
toepassing gekregen, waarbij breintumoren kunnen worden opgespoord door een afwijkende elektrische geleiding.

Projectleider: Dr. ir. C.A.T. van den Berg (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Zorgen voor de juiste experimentele condities 

Bij het doen van experimenten naar biologische effect van elektromagnetische velden op cellen is het belangrijk alle 
condities te kennen en te beheersen. Dit om onbekende invloeden uit te sluiten en er zo zeker van te zijn dat even-
tuele effecten terug te leiden zijn tot de gekozen blootstelling aan elektromagnetische velden. Daarom voerden 
onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en het Erasmus MC in 2011 gezamenlijk met internationale 
experts zoals prof. dr. P. Schar wetenschappelijke experimenten uit. De opgedane kennis is bij de Technische 
Universiteit Eindhoven toegepast bij het ontwerpen van een blootstellingssysteem voor het bestuderen van het 
effect van elektromagnetische velden. Bij het Erasmus MC is deze kennis toegepast bij het ontwerp van de in vitro 
studies. Hieruit is een intensieve samenwerking ontstaan met de groep van Schar op het terrein van onderzoek naar 
de mogelijke relatie tussen elektromagnetische velden en kanker.

Projectleider: Prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn (Technische Universiteit Eindhoven)
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Input Amerikaanse experts over risicocommunicatie 

De zorgen over elektromagnetische velden onder het algemene publiek vragen om een zorgvuldige en heldere 
communicatie over de mogelijke gezondheidsrisico’s.  
Onderzoekers aan het VU Medisch Centrum gebruiken daarvoor de zogenaamde mentale modellen benadering. Deze 
‘handleiding’ voor het maken van voorlichtingsmateriaal heeft als uitgangspunt: communiceer alleen datgene wat 
mensen moeten en willen weten, en sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande ideeën. 
Twee Amerikaanse experts op het gebied van risicocommunicatie en risicoperceptie zijn in 2011 geraadpleegd:  
prof. Ellen Peters in Ohio en prof. Ann Bostrom in Seattle. Met Peters is gesproken over psychologische mechanismen 
die betrokken zijn bij risicoperceptie. Met Bostrom is de opzet van experimenten over de communicatie van weten-
schappelijke onzekerheid over de risico’s, en het overheidsbeleid besproken. Door informatie op verschillende 
manieren aan te bieden wordt onderzocht welke aspecten van informatie het beste aansluiten bij bestaande ideeën 
van leken, kennisleemtes opvullen en eventuele misvattingen corrigeren. 

Projectleider: Prof. dr. D.R.M. Timmermans (VU Medisch Centrum)

Experimenten in Basel om DNA-schade te meten

Wetenschappers van het Erasmus MC onderzoeken of elektromagnetische velden een biologisch effect hebben. 
Binnen deze grote vraag, kijken ze of elektromagnetische velden van hoogspanningsmasten DNA-schade kunnen 
veroorzaken in lichaamscellen; dit kan duiden op een verband met het ontstaan van kanker. Mogelijke effecten van 
elektromagnetische straling op DNA zijn waarschijnlijk heel subtiel, omdat ze niet eerder zijn gerapporteerd. Daarom 
is een uiterst gevoelig meetsysteem nodig. De onderzoekers gebruiken daarvoor unieke cellijnen, die een specifiek 
gen missen wat ze overgevoelig maakt voor DNA-schade. Zij werken samen met wetenschappers in Basel, die een 
systeem hebben ontwikkeld waarin cellen worden blootgesteld aan extreem lage frequenties van elektromagneti-
sche velden. Dit is het type dat door hoogspanningsmasten wordt geproduceerd. In 2011 en 2012 hebben de onder-
zoekers een serie experimenten in Basel succesvol uitgevoerd. Inmiddels heeft het Erasmus MC zelf eenzelfde 
meetsysteem aangeschaft om de experimenten te vervolgen. 

Projectleider: Dr. Ir. B. Eppink (Erasmus Medisch Centrum)

Meetbaar effect van extreem lage frequenties in muizen

Kunnen extreem laagfrequente elektromagnetische velden invloed hebben op ons afweersysteem? Dit onderzoeken  
wetenschappers uit Wageningen en Nijmegen in levende cellen maar ook in proefdieren. Zij werken samen met prof. 
Linda de Jager in Zuid-Afrika, die de expertise en faciliteiten heeft om binnen een goed gecontroleerde omgeving 
proefdieren bloot te stellen aan laagfrequente velden. De Wageningse wetenschappers zijn afgereisd naar De Jager 
voor een serie experimenten. Zij vonden dat het aantal witte bloedcellen in het bloed van muizen onder invloed van 
elektromagnetische velden significant toenam. Ook waren effecten meetbaar in twee essentiële hormonen en een 
enzym die het stress-systeem reguleren. Deze zijn onderdeel van de HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as). De 
activiteit van deze stress-as kan ons afweersysteem beïnvloeden. Het is mogelijk dat de toename in aantal witte 
bloedcellen gerelateerd is aan een veranderde activiteit van het stress-systeem, maar een direct verband is nog niet 
bewezen.

Projectleider: Dr. B.M.L. van Kemenade (Wageningen Universiteit)
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App op mobiel registreert telefoongebruik

Vormen elektromagnetische velden van mobiele telefoons een gezondheidsrisico? Dit is onderzocht in verschillende 
studies die gebaseerd zijn op zelfgerapporteerd gebruik van de telefoon. Het is onduidelijk of die zelfrapportage wel 
juist is. Ook is weinig bekend over de manier waarop de telefoon gebruikt wordt. Voor degelijk onderzoek biedt de 
nieuwe app XMobiSense uitkomst. Deze applicatie op de mobiele telefoon verzamelt uitgebreide informatie over het 
gebruikersgedrag, zoals: hoe vaak gebruiken mensen de telefoon handsfree en aan welke kant van het hoofd houden 
ze de mobiel? 
In dit project is samengewerkt met de app-ontwikkelaar, dr. Joe Wiart van de onderzoeksafdeling van France Telecom.  
De app maakt validatie mogelijk van de zelfgerapporteerde gebruiksgegevens en is succesvol getest bij een kleine 
groep vrijwilligers. Bovendien kunnen onderzoekers met deze app een beter beeld krijgen van de blootstelling aan 
elektromagnetische velden bij mobiel bellen. 

Projectleider: Dr. Ir. R.C.H. Vermeulen (IRAS, Universiteit Utrecht)

Verbeterde exposimeter om de blootstelling te meten 

Mobiele telefoons, zendmasten en draadloze netwerken maken gebruik van elektromagnetische velden. Om uit te 
zoeken of deze velden een effect hebben op onze gezondheid, is bepaling nodig van de blootstelling. Dit kan met 
zogenaamde exposimeters; draagbare meetapparaatjes die de dagelijkse blootstelling bij een individu meten. 
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een nieuwe exposimeter getest en vergeleken met een veelge-
bruikt ouder model. Zij werkten samen met een laboratorium in Zürich, die de nieuwe exposimeter ontwikkelde. Het 
nieuwe meetapparaat blijkt net zo goed te werken. Alleen is het, net als de oude modellen, niet in staat om sterk op 
elkaar lijkende frequentiegebieden goed uit elkaar te houden. De nieuwe exposimeter is kleiner en lichter, wat hem 
geschikt maakt voor kinderen. Bovendien kan hij gekoppeld worden aan een smartphone. De meetresultaten zijn dan 
meteen zichtbaar op de telefoon en er kan een dagboek bijgehouden worden. 

Projectleider: Dr. A. Huss (IRAS, Universiteit Utrecht)
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Uitwisseling van methodes risico-onderzoek

Voor	het	uitvoeren	van	risicoonderzoek	bestaan	verschillende	methodes.	Dr.	Christian	Broër	haalde	wetenschappelijke	
kennis	over	die	methodes	uit	het	Verenigd	Koninkrijk	naar	Nederland.	Dat	deed	hij	in	het	belang	van	zijn	onderzoeken	
over	risicocommunicatie	en	perceptie	rond	Elektromagnetische	Velden	(EMV).	Professoren	van	de	Cardiff	University	en	
de	University	of	Leeds	gaven	een	workshop	over	longitudinaal	risicoonderzoek.	Vanuit	de	University	of	Birmingham	
werd	een	workshop	verzorgd	over	de	QMethod	in	EMVonderzoek,	een	veelbelovende	maar	nog	relatief	onbekende	
methode.	Een	belangrijk	resultaat	voor	de	Amsterdamse	organisatoren	is	een	directe	toepassing	van	de	QMethod	in	
het	lopende	EMVonderzoek.	Tijdens	en	rond	de	workshops	legden	de	25	deelnemers	uit	onder	andere	de	Verenigde	
Staten,	het	Verenigd	Koninkrijk,	Italië,	Spanje,	Duitsland	en	Nederland	nieuwe	contacten	met	elkaar.	Een	aantal	van	
hen	gaf	hieraan	een	vervolg	door	elkaar	te	bedienen	van	lezingen	en	presentaties	op	internationale	bijeenkomsten.

Projectleider: Dr. C. Bröer  (Universiteit van Amsterdam)

Blootstelling aan EMV op de Nederlandse werkplek

Het	Institute	for	Risk	Assessment	(IRAS)	Universiteit	Utrecht	heeft	een	studie	uitgevoerd	naar		beroepsmatige	bloot
stelling	aan	extreem	laagfrequente	elektromagnetische	velden	(ELFEMV).	Om	blootstelling	te	schatten	kunnen	
onderzoekers	gebruik	maken	van	een	bestaande	JobExposureMatrix	(JEM).	Deze	Amerikaanse	JEM	ontwikkeld	door	
het	National	Institute	for	Occupational	Safety	and	Health	genereert	schattingen	van	ELFEMV	blootstelling	per	
beroep	gebaseerd	op	meetgegevens	uit	vijf	landen.	Het	IRAS	heeft	de	JEM	aangepast	voor	de	Nederlandse	context.	
Recente	metingen	van	blootstelling	op	Nederlandse	werkplekken	zijn	vergeleken	met	JEM	schattingen.	Voor	het	
merendeel	van	de	onderzochte	beroepen	bleek	ELFEMV	blootstelling	in	Nederland	lager	te	zijn.	Verder	bleek	infor
matie	over	industriële	sector	waarin	het	beroep	wordt	uitgevoerd,	medebepalend	te	zijn	voor	hoogte	van	de	bloot
stelling.	Meer	metingen	zullen	nodig	zijn	om	een	volledige	Nederlandse	JEM	te	ontwikkelen	en	bruikbaar	te	maken	
als	instrument	voor	advisering	rondom	invoering	van	een	nieuwe	EU	richtlijn	voor	blootstelling	van	werknemers	
aan	EMV	(2013/35/EU).

Projectleider: Dr. Y. Christopher (IRAS, Universiteit Utrecht)

Goed, beter, best in het schatten van blootstelling aan radiofrequente velden

Met	deze	internationale	samenwerkingsubsidie	zijn	twee	computermodellen	vergeleken	die	de	blootstelling	aan	
radiofrequente	elektromagnetische	velden	(RFEMV)	afkomstig	van	zendmasten	schatten.	Beide	modellen	worden	
gebruikt	voor	epidemiologische	studies	naar	gezondheidseffecten	van	EMV.	Het	Institute	for	Risk	Assessment	(IRAS)	
van	de	Universiteit	Utrecht	werkte	hiervoor	samen	met	het	Imperial	College	in	London.	Zij	ontwikkelden	het	model	
Geomorf.	Het	tweede	model	NISMap	is	gemaakt	door	de	Zwitserse	onderzoeker	Dr.	Bürgi.	In	de	Engelse	stad	
Cheltenham	zijn	50	metingen	gedaan	die	vergeleken	zijn	met	de	schattingen	van	de	modellen.	Beide	modellen	
bleken	goed,	maar	NISMap	bleek	iets	nauwkeuriger.	Dit	komt	doordat	NISMap	gebruik	maakt	van	meer	informatie	
over	de	zendmasten	en	gebouwen.	Door	deze	studie	kunnen	de	modellen	verbeterd	worden.	Bovendien	kunnen	
mogelijke	verschillen	in	de	resultaten	uit	epidemiologische	studies	wellicht	verklaard	worden	door	het	gebruik	van	
het	ene	of	het	andere	model.	

Projectleider: Dr. Ir. R.C.H. Vermeulen (IRAS, Universiteit Utrecht)
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Bijen ontwikkelen zich normaal bij blootstelling aan elektromagnetische velden

Veel	volken	van	de	honingbij	overleven	tegenwoordig	de	winter	niet.	Dr.	Tjeerd	Blacquière	onderzocht	of	radio
frequente	elektromagnetische	velden	(RFEMV)	van	mobiele	telefonie	zendmasten	effect	hebben	op	de	ontwikkeling	
van	bijen,	bijvoorbeeld	door	het	verstoren	van	hun	navigatiesysteem.	Daartoe	werkte	hij	samen	met	onderzoekers	
van	de	KarlFranzensUniversität	Graz	in	Oostenrijk,	die	ervaren	zijn	in	het	testen	van	de	vliegcapaciteit	van	bijen.	
Samen	bestudeerden	zij	twintig	bijenvolken,	waarvan	de	helft	onbeschermd	vlakbij	een	zendmast	stond,	en	de	
andere	helft	was	afgeschermd.	De	conclusie	van	het	onderzoek	is	dat	RFEMV	geen	invloed	hebben	op	de	ontwikke
ling	van	de	individuele	bijen	noch	op	die	van	de	volken.	Blootgestelde	bijenvolken	die	de	winter	níet	overleefden,	
hadden	zich	normaal	ontwikkeld	voordat	zij	stierven.	Aan	een	verstoring	van	het	navigatiesysteem	heeft	het	dus	
waarschijnlijk	niet	gelegen.	Om	de	bijensterfte	te	verklaren	is	er	vervolgonderzoek	nodig	met	meer	bijenvolken.

Projectleider: Dr. T. Blacquière (Wageningen Universiteit & Researchcentrum)

EMV blootstelling en elektrische schokken op het werk en chronische ziektes  

Onderzoekers	van	het	Institute	for	Risk	Assessment	(IRAS)	aan	de	Universiteit	Utrecht	onderzochten	of	er	verband		
is	tussen	blootstelling	aan	laagfrequente	EMV	en	elektrische	schokken	op	de	werkplek	en	het	voorkomen	van		
chronische	ziektes.	Hiervoor	is	gebruik	gemaakt	van	het	internationale	NOCCA	cohort,	met	daarin	gegevens	van	meer	
dan	15	miljoen	volwassenen	uit	Denemarken,	Noorwegen,	Zweden	en	Finland.	Ze	hebben	specifiek	gekeken	naar	het	
voorkomen	van	bepaalde	vormen	van	kanker	(borstkanker,	hersentumoren,	leukemie	en	lymfomen),	overlijden	ten	
gevolge	van	cardiovasculaire	aandoeningen	en	neurodegeneratieve	aandoeningen	(Alzheimer,	dementie,	Parkinson,	
multiple	sclerose,	en	ALS)	en	overlijden	door	zelfdoding.	
Er	werden	geen	duidelijke	aanwijzingen	gevonden	dat	de	blootstelling	aan	laagfrequente	EMV	en	elektrisch	
schokken	leidt	tot	verhoogde	risico’s	voor	de	geselecteerde	aandoeningen	met	uitzondering	voor	ALS.	Mensen	die	
beroepsmatig	een	hogere	kans	hebben	op	het	krijgen	van	een	ernstige	elektrische	schok	hebben	een	verhoogd	risico	
op	het	ontwikkelen	van	ALS.

Projectleider: Dr. Ir. R.C.H. Vermeulen (IRAS, Universiteit Utrecht)
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Omgaan met mogelijke 
gezondheidsrisico’s van EMV

In Amsterdam start in 2011 een vierjarige studie naar de omgang van mensen met verschillende 
bronnen van elektromagnetische velden (EMV). De wetenschappers onderzoeken hoe omwonenden 
van een nieuw geplaatste hoogspanningslijn of zendmast tegen de mogelijke gezondheidsrisico’s 
aankijken en welke invloed dat op hun welzijn heeft. 

Elke nieuwe technologie die in de maatschappij geïntroduceerd wordt, genereert bezorgdheid onder mensen. 
Onzekerheid over het al dan niet aanwezig zijn van gezondheidsrisico’s werken die zorg vaak in de hand. Dit soort 
bezorgdheid geldt ook voor nieuw geplaatste EMVbronnen. De mate van onrust en bedreiging is echter niet bij 
iedereen hetzelfde, stelt sociaalpsycholoog prof. dr. Daniëlle Timmermans van het EMGO+ Instituut van het VU 
Medisch Centrum. ‘Er zijn mensen die heel erg bezorgd worden en er zijn mensen die zich helemaal niet druk maken, 
wanneer in hun buurt een nieuwe hoogspanningslijn of zendmast komt. In ons nieuwe onderzoek richten we ons 
met name op de grote groep die zich tussen deze twee uitersten bevinden. Mensen die zich best wel eens zorgen 
maken, willen weten hoe het eigenlijk zit met EMV; ze kunnen zich voorstellen dat er risico’s mee gemoeid zijn.’ Met 
een ZonMwsubsidie gaat Timmermans samen met een team van psychologen, epidemiologen en sociale weten
schappers een omvangrijke studie uitvoeren naar de risicobeleving van nieuwe EMVbronnen bij meer dan 1500 
mensen. De onderzoekers willen daarbij in kaart brengen wat het effect van die beleving is op de gezondheid en 
welzijn van mensen. 

Fysieke klachten

Timmermans en haar onderzoeksteam richten zich op ongeveer 1500 omwonenden van een nieuw aan te leggen 
traject van hoogspanningslijnen. Aan de hand van vragenlijsten verzamelen de wetenschappers een scala aan  
informatie. Zo onderzoeken ze wat de omwonenden van de nieuwe hoogspanningslijnen vinden. ‘Bijvoorbeeld: zien 
ze de voordelen ervan in, zijn ze er bang voor, waar maken ze zich zorgen over?’, aldus Timmermans. ‘Ook bevragen 
we mensen over hun fysieke klachten: hebben ze last van duizeligheid, hartkloppingen, concentratieproblemen etc.  
Daarnaast onderzoeken we wat de omwonenden vinden van de informatie die zij krijgen van de betrokken partijen 
(gemeentes, bedrijven, GGD).’ 

Kleine groepjes

Behalve de uitgebreide vragenlijsten, peilen de onderzoekers ook de reacties tijdens publieke bijeenkomsten voor 
omwonenden (georganiseerd door bijvoorbeeld een gemeente waar hoogspanningslijnen worden aangelegd). 
Bovendien interviewen de wetenschappers een aantal groepen van ongeveer acht omwonenden. Timmermans:  
‘Met deze focusgroepen kunnen we dieper ingaan op de beleving, zorgen en perceptie van mensen over EMV. Dit 
geeft ons kwalitatieve gegevens, die we goed kunnen combineren met de kwantitatieve gegevens van de vragen
lijsten.’ 

Precieze timing

Al deze gegevens verzamelen de wetenschappers vooraf aan plaatsing van de hoogspanningslijnen en op  
verschillende tijdstippen daarna. Dit volgen in de tijd van de beleving van mensen over EMV (prospectieve studie)  
is nog nooit eerder zo uitgevoerd. Het maakt de organisatie van het project zeer omvangrijk. ‘De precieze timing is 
ontzettend belangrijk in dit project. Op de juiste momenten de vragenlijsten verspreiden en de juiste groep mensen 
aanschrijven, wordt een grote uitdaging voor ons’, aldus Timmermans. 
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Samenwerking

Gelukkig kunnen de onderzoekers putten uit de ervaringen en ontwikkelde methoden die Timmermans en collega’s 
hebben opgedaan tijdens twee lopende projecten over EMV en risicoperceptie.  Binnen deze studies is onder andere 
ruime ervaring opgedaan met de ontwikkeling van vragenlijsten en de selectie van groepen mensen. Voor het 
huidige project gaan Timmermans en haar team nauw samenwerken met de GGD, het RIVM en het bedrijf dat het 
hoogspanningsnetwerk beheert. Verder zal er worden samengewerkt met telecombedrijven die zendmasten 
plaatsen,  zodat de onderzoekers ook gegevens van omwonenden van nieuwe zendmasten kunnen verzamelen. 

Legitieme zorgen

Timmermans hoopt dat dit onderzoek bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van mensen die met nieuwe 
EMVbronnen geconfronteerd worden. ‘Er is een duidelijke relatie tussen stress en zorgen en gezondheidseffecten.  
Ik ben tegen het bagatelliseren van zulke zaken. Het zit zeker niet ‘slechts tussen de oren van mensen’. Met zo’n 
uitspraak ontken je dat het hier om een legitiem probleem gaat.’
‘Ons onderzoeksdoel staat ook volledig los van de vraag of EMV biologische effecten heeft of niet’, benadrukt 
Timmermans. ‘Vanuit onze vraagstelling doet dat er niet toe. De klachten zijn reëel, ook al is er nog geen biologische 
verklaring gevonden. Ons onderzoek moet bijdragen aan een beter inzicht in de zorgen die leven onder de mensen  
en hoe dit hun welzijn beïnvloedt. Deze kennis kan leiden tot een betere aanpak van de betrokken instanties bij het 
plaatsen van nieuwe EMVbronnen. Het is belangrijk om de bezorgdheid van omwonenden serieus te nemen en 
informatie beter te laten aansluiten bij het denkraam van gewone mensen, die immers geen EMV experts zijn.’
‘Er zijn altijd risico’s in het leven’, stelt Timmermans. ‘De vraag is wat heb je nodig om verstandig met die risico’s om 
te gaan? Dat is wat mij interesseert. Als je dat helder en inzichtelijk maakt, in dit geval voor EMVbronnen, dan kan 
dat  mensen empowerment ofwel meer controle geven om op een adequate manier met hun legitieme zorgen om  
te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Caroline Arps, dienst communicatie, VU medisch centrum, telefoonnummer 020 – 4443471

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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Risicocommunicatie over elektro-
magnetische velden en gezondheid:  
het effect van bestuurlijke politiek

Socioloog dr. Christian Bröer is geïnteresseerd in beeldvorming en hoe die verschilt tussen burgers, 
bestuurders en wetenschappers. In een nieuw ZonMw-project onderzoekt hij de beeldvorming van 
burgers over elektromagnetische velden (EMV) in drie bestuurlijke situaties. De vraag is op welke 
manieren voorlichting van invloed is op de beeldvorming over EMV. ‘Het doel daarbij is niet onrust te 
voorkomen, maar een ruimere discussie te creëren met meer zeggenschap voor burgers’, aldus Bröer.

‘Er ligt inzake voorlichting over EMV en gezondheid een conflict bij bestuurders’, vertelt dr. Christian Bröer, socioloog 
aan de Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), Universiteit van Amsterdam. ‘Bestuurders behan
delen enerzijds de burger als een leek: ze geven informatie over EMV en dat moet voldoende zijn. Maar aan de  
andere kant worden burgers ook als expert behandeld. Inspraakavonden en discussiebijeenkomsten suggereren dat 
bestuurders wel naar burgers willen luisteren, maar het is onduidelijk wat daarmee gedaan wordt.’ In de voorlichting 
over EMV valt dus nog heel wat te verbeteren. Bröer start in juni 2010 met een ZonMwsubsidie het project ‘EMV 
gezondheidsrisicoperceptie – de effecten van bestuurlijke politiek op risicocommunicatie’. In dit project bestudeert het 
onderzoeksteam van Bröer de beeldvorming van burgers over EMV en hoe beeldvorming kan veranderen door een 
andere bestuurlijke politiek. Zo proberen de wetenschappers beter te begrijpen waarom voorlichting over EMV  
negatief of positief aankomt bij burgers.

Voorgeschiedenis

‘Als socioloog ben ik geïnteresseerd in de betekenis die mensen geven aan EMV en gezondheidsrisico’s’, vertelt Bröer. 
‘Die betekenis verschilt tussen burgers en experts en ook bestuurders kennen weer een andere betekenis toe aan 
EMV en gezondheid. Bovendien zijn er verschillen tussen individuele mensen. De beeldvorming over EMV hangt 
bijvoorbeeld af van eerdere ervaringen van mensen met beleidsmakers. Bröer licht toe: ‘Bij plaatsing van een mobiele 
telefonie zendmast kan men bijvoorbeeld al eerder verontrust zijn over andere gezondheidsaspecten of in die wijk 
zijn al meer politieke acties geweest.’

Maximale macht

‘In ons project onderzoeken we hoe de beeldvorming over EMV verandert bij burgers. Gedurende ongeveer een jaar 
volgen we 50 mensen in drie verschillende bestuurlijke situaties: twee in Nederland en één in Zwitserland.’ Waarom 
Nederland vergelijken met Zwitserland? Bröer legt uit: ‘Zwitserland heeft een sterkere cultuur van lokale participatie. 
Burgers hebben meer invloed op het beleid dan in Nederland. In Nederland creëren we naast de normale gang van 
zaken waarbij de burgers weinig invloed kunnen uitoefenen, ook een experimentele situatie. We proberen daarvoor 
de provider over te halen om de plaatsing van een mobiele telefoniemast te laten afhangen van de inspraak van 
omwonenden. Zo creëren we een situatie waarin de burger maximale macht heeft.’

Milieubesef

Bröer en zijn wetenschappelijk team gaan gedetailleerd te werk in hun onderzoek. ‘Wanneer plaatsing van een  
zendmast op komst is, gaan we bijvoorbeeld langs de deuren om mensen te bevragen. We vragen of men de 
aan kondigingsbrief heeft gelezen en wat men onthouden heeft van de informatie daarin. Een paar maanden later 
keren we weer terug met vragen, ook bij mensen die niet naar voorlichtingsbijeenkomsten zijn geweest.’ De groep 
burgers die Bröer onderzoekt moet gevarieerd zijn op een manier die relevant is voor het onderzoek. ‘Denk bijvoor
beeld aan mensen die zich in het algemeen als burger betrokken voelen of mensen die antioverheid zijn. Andere 
relevante ‘typen’ zijn onder andere mensen met een sterk milieubesef of met sterke opvattingen over technologie’, 
aldus Bröer.

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)

Terug naar inhoud  > 

Lopend



	 Onderzoeksprogramma	Elektromagnetische	Velden	&	Gezondheid	(EMV&G) Terug	naar	inhoud  > 

Ruimere discussie

Het project duurt vijf jaar maar de eerste resultaten verwacht Bröer al eind 2012. De wetenschappelijke opbrengst is 
inzicht in de manier waarop zorgen en onrust, maar ook vertrouwen bij burgers tot stand komen. Maatschappelijk 
gezien moeten de onderzoeksresultaten gaan vertellen wat de effecten van voorlichting zijn in verschillende poli
tieke situaties. ‘Dit kan ertoe leiden dat de voorlichting over EMV beter gekoppeld wordt aan de positie van burgers in 
het besluitvormingsproces’, licht Bröer toe. Hij benadrukt: ‘Het is dus niet ons doel om met voorlichting onrust te 
voorkomen. We werpen een kritische blik op de voorlichters zelf. Wat levert hun voorlichting eigenlijk op? We hopen 
tot een advies te komen hoe voorlichting over EMV het beste kan. Op een manier dat de discussie verruimd wordt en 
met meer aandacht voor zeggenschap van burgers.’ De discussie is nu teveel toegespitst op alleen maar medisch
biologische aspecten, vindt Bröer. ‘Maar er zijn meer aspecten aan de bezorgdheid over EMV. Mensen vragen zich 
bijvoorbeeld ook af of ze technische vooruitgang altijd maar voorrang moeten geven over andere zaken.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ester van Bochhove, persvoorlichter UvA,  telefoonnummer  020 – 5254896

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie



Hoe schatten mensen de risico’s in van blootstelling aan elektromagnetische velden? En welke 
factoren spelen daarbij een rol? Het blijkt dat de mate van blootstelling niet de zorgen van mensen 
bepaalt. Wel speelt vertrouwen in de overheid een belangrijke rol en heeft de wijze van informeren 
duidelijk invloed. 
 

Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon en draadloos internet. Toch komt het regelmatig voor dat bewoners 
protesteren tegen de plaatsing van zendmasten in hun wijk. Wat maakt dat mensen zich wel of geen zorgen maken 
over de straling van mobiele telefoons, zendmasten en andere apparaten die elektromagnetische velden produceren? 
Sociaalpsychologen prof. Daniëlle Timmermans en drs. Diana van Dongen bij VU Medisch Centrum proberen hierop 
een antwoord te vinden. Samen met collega prof. Tjabe Smid hebben zij onderzoek gedaan onder een aantal groepen 
mensen met verschillende ervaringen met elektromagnetische velden. Eind 2012 is dit project afgerond. ‘Ons onder-
zoek heeft aangetoond dat de mate van blootstelling aan elektromagnetische velden niet bepaalt hoe ongerust 
mensen zijn’, vertelt Timmermans. ‘Met andere woorden: de perceptie van het risico is belangrijker dan het risico zelf.’

Beroepsgroepen

In eerste instantie hebben Timmermans en Van Dongen de risicoperceptie bestudeerd onder drie verschillende 
groepen: de algemene bevolking en twee beroepsgroepen die werken met apparatuur die elektromagnetische  
velden produceren, namelijk MRI-laboranten (Magnetic Resonance Imaging) en beveiligers op Schiphol die met  
beveiligingspoortjes te maken hebben. ‘Het viel ons op dat de beveiligers zich veel meer zorgen maakten over elek-
tromagnetische velden, dan de MRI-laboranten’, vertelt Timmermans. ‘Dit is bijzonder omdat beveiligingspoortjes 
slechts zwakke elektromagnetische velden afgeven, terwijl MRI-apparaten veel sterkere elektromagnetische velden 
genereren. Wij vermoeden dat dit komt doordat MRI-laboranten veel beter geïnformeerd worden over elektromag-
netische velden. Zij bleken vrij nuchter over de risico’s. De beveiligers daarentegen krijgen nauwelijks informatie van 
hun werkgever.’ 

Beter informeren 

Hoe waardevol is deze uitkomst voor de praktijk? Van Dongen: ‘Deze beveiligingspoortjes worden heel veel gebruikt, 
niet alleen op Schiphol maar ook in winkels. Werkgevers moeten zich in ieder geval realiseren dat hun personeel 
zorgen kan hebben. En dat ze daar ook iets aan kunnen doen, door beter te informeren over elektromagnetische 
velden. Dat er nauwelijks gezondheidsrisico’s zijn volgens experts, betekent niet dat je er niets over moet zeggen.’

Gemengde gevoelens

De onderzoekers hebben ook uitgezocht hoe de Nederlandse bevolking tegenover elektromagnetische velden staat, 
afkomstig van publieke bronnen zoals zendmasten en hoogspanningslijnen. Ongeveer de helft van de Nederlanders 
blijkt hierover een positieve houding te hebben en zal niet snel protesteren tegen de plaatsing van een zendmast. 
Een kleine groep staat er onverschillig tegenover en een andere kleine groep staat volledig negatief tegenover  
zendmasten en andere bronnen van elektromagnetische velden. Ook is er een kleine groep burgers die gemengde 
gevoelens heeft. Ze zien wel de voordelen in van apparatuur die elektromagnetische velden produceren, maar ze 
maken zich ook zorgen over de risico’s. Eigenlijk weten ze niet goed of ze zouden protesteren tegen een zendmast. 
Timmermans: ‘Dit betekent dat de voorlichting over elektromagnetische velden afgestemd moet worden op verschil-
lende groepen mensen. De burgers met gemengde gevoelens hebben waarschijnlijk de meeste behoefte aan goede 
informatie van de overheid.’

Afgerond
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Vertrouwen in de overheid

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat de rol van de overheid erg belangrijk is bij risicoperceptie. Van 
Dongen legt uit: ‘Hoe minder vertrouwen mensen hebben in het beleid van de overheid ten aanzien van elektromag-
netische velden, hoe hoger mensen het risico inschatten. Dit negatieve effect wordt versterkt als mensen ook weinig 
controle ervaren over de bron van elektromagnetische velden. Dat is het geval bij zendmasten die door bedrijven 
worden geplaatst, maar speelt minder bij een mobiele telefoon die je zelf aanschaft. Dus weinig vertrouwen in de 
overheid versterkt de neiging van mensen om te protesteren tegen plaatsing van een zendmast in hun buurt.’ 

Niet altijd logisch
De risicoperceptie van mensen lijkt niet altijd logisch als je naar de feiten kijkt. Zo ervaren sommige mensen reizen met 
een vliegtuig als heel gevaarlijk, terwijl feitelijk de kans dat je zo verongelukt vele malen kleiner is dan de kans op een 
auto-ongeluk. Toch is dit niet vreemd, want allerlei sociale en psychologische factoren spelen een rol bij onze beleving 
van risico’s. Bijvoorbeeld een gebrek aan controle kan verklaren waarom iemand bang is om met het vliegtuig te reizen. 
Een van de moderne technologieën die tegenwoordig een bron van zorg vormen, zijn elektro magnetische velden.

Transparante informatie

De manier waarop informatie over elektromagnetische velden wordt gecommuniceerd, blijkt ook duidelijk invloed te 
hebben op de risicoperceptie. Dit hebben de sociaalpsychologen ontdekt via een experiment. Bij een groep mensen 
(representatief voor de bevolking) hebben ze vier verschillende vormen van informatie getest: geen informatie, 
neutrale standaardinformatie, transparante informatie en impliciete informatie. Het gaat hier dus om verschillende 
soorten informatie over elektromagnetische velden, waarbij de rol van de overheid en experts al dan niet op een 
open en transparante manier wordt verteld. Bij transparante informatie hoort bijvoorbeeld dat de overheid ook geld 
verdient aan de uitgifte van frequenties voor mobiele telefonie.
Wat bleek uit dit experiment? De transparante informatie scoorde veruit het beste. Dat wil zeggen, met transparante 
informatie beschouwen mensen de risico’s van elektromagnetische velden dus als minder groot, dan wanneer 
mensen slechts impliciete informatie krijgen of helemaal geen informatie. Van Dongen: ‘Bovendien vonden we geen 
verschillen tussen standaardinformatie en geen informatie geven. Het vertrouwen in de overheid en de risicoper-
ceptie was hierbij niet verschillend. Dit is belangrijk, want vaak wordt gedacht dat men beter maar geen informatie 
kan geven, omdat het onrust zou geven. Maar dat klopt dus niet.’

Open deur

Nu dit onderzoek is afgerond, is de volgende vraag: hoe communiceer je met mensen over elektromagnetische 
velden en wat communiceer je? Timmermans onderzoekt dit in een ander lopend ZonMw-project1 dat medio 2013 
wordt afgerond. Timmermans: ‘We hebben in ons onderzoek ook gemerkt dat mensen in het algemeen weinig weten 
over de maatregelen die de overheid neemt, omtrent elektromagnetische velden. Die informatie komt dus niet aan 
bij de mensen. Misschien moet de overheid in haar communicatie ook rekening houden met de verschillende 
groepen die anders tegenover elektromagnetische velden staan.’   
‘Mensen met een negatieve houding zullen voornamelijk negatieve informatie als “waar” aanzien’, legt Van Dongen 
uit. ‘Dat weten we uit andere studies. Deze mensen wantrouwen informatie die zegt dat er geen gezondheidsrisico’s 
zijn. Voor mensen met een positieve houding geldt het tegenovergestelde. Zij staan juist kritisch tegenover infor-
matie die zegt dat er wel gezondheidsrisico’s zijn. En ambivalente mensen lijken voor beide soorten informatie open 
te staan en hebben ook meer behoefte aan informatie.’   
Timmermans benadrukt: ‘Je moet informatie over gezondheidsrisico’s geven vanuit het perspectief van de mensen 
zelf. Dus hoe zij tegen de risico’s aankijken. Wat experts al dan niet als een risico zien, moet niet het uitgangspunt 
zijn. Dit klinkt als een open deur, maar toch gebeurt het vaak niet.’
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1 Zie publiekssamenvatting: Op weg naar betere communicatie over EMV risico’s (prof. Timmermans)



Hoe kan de communicatie over Elektromagnetische Velden naar het publiek beter? Informatie 
dient transparant en duidelijker te zijn. Cijfers kunnen beter worden uitgelegd. Ook is de relatie 
tussen blootstelling en afstand tot een EMV-bron voor veel mensen onduidelijk. 

Het publiek denkt vaak anders over de eventuele gevaren van nieuwe technologie dan experts. Dat is niet vreemd. 
Toch houden overheid en wetenschappers in hun communicatie niet altijd rekening met dat andere perspectief van 
burgers. Dat geldt ook voor informatie over EMV, zo blijkt uit onderzoek van het VU medisch centrum onder leiding 
van prof. Daniëlle Timmermans en dr. Liesbeth Claassen. Binnen de samenleving is er onzekerheid over de toege-
nomen blootstelling aan EMV-bronnen en mensen vragen zich af wat de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn. ‘De 
beschikbare informatie over EMV en gezondheid sluit niet goed aan bij de informatiebehoefte van het publiek’, zegt 
sociaal-psycholoog dr. Liesbeth Claassen. 
‘Bovendien vinden veel mensen dat de beschikbare informatie tegenstrijdig is. Daarom hebben wij onderzocht hoe 
de communicatie zo verbeterd kan worden dat mensen beter in staat zijn om zelf een beslissing te nemen. Uit onze 
studies blijkt dat de informatie over EMV op drie punten verbeterd kan worden.’

In perspectief plaatsen

Mensen hebben behoefte aan duidelijkere informatie over de mogelijke gezondheidseffecten. Dat betekent dat 
de manier van formuleren anders moet. ‘Wetenschappers houden van slagen om de arm’, licht Claassen toe. 
‘Een uitspraak zoals “effecten kunnen niet worden uitgesloten” begrijpen mensen niet goed. Wetenschappers 
bedoelen dan dat ze niks hebben gevonden, maar de doorsnee burger denkt daarbij dat er waarschijnlijk wel iets 
aan de hand is.’ 
Soms kan onduidelijkheid eenvoudig worden weggenomen door cijfers anders te formuleren. Claassen legt uit: 
‘Neem bijvoorbeeld de kans op leukemie bij kinderen die dicht bij een hoogspanningslijn wonen. De formulering 
verhoogd of twee keer zo groot is op zichzelf  niet goed te begrijpen. Uit ons onderzoek bleek dat mensen het risico 
beter begrijpen als je een referentiekader geeft. Een vergelijking met de normale situatie helpt om het risico in 
perspectief te plaatsen.’
Dus: “Jaarlijks krijgen gemiddeld 4 van elke 100.000 kinderen leukemie in Nederland. Kinderen die binnen 100 meter 
van een hoogspanningslijn wonen, hebben een twee zo grote kans om leukemie te krijgen; namelijk 8 kinderen van 
elke 100.0000.”
‘Als een risico onduidelijk is verwoord, kunnen mensen dat risico te hoog inschatten en zich sneller onnodig ongerust 
te maken’, zegt Claassen.  ‘Mensen gerust stellen was niet het doel van ons onderzoek, het gaat erom dat mensen 
evenwichtige informatie krijgen zodat ze zelf risico’s kunnen inschatten.’

Vertrouwen in de overheid

Transparante informatie blijkt ook belangrijk. Claassen vertelt: ‘We hebben we onder andere de effecten onderzocht 
van verschillende boodschappen over het EMV-beleid van de overheid. Transparantie betekent dat je óók vertelt dat 
de overheid economische belangen heeft bij EMV-bronnen (ze verkoopt bijvoorbeeld radiofrequenties). Als je deze 
belangen erkent, hebben mensen meer vertrouwen in de overheid. Ze zijn dan geneigd om zendmasten en hoog-
spanningslijnen makkelijker te accepteren.’  
Ook blijken veel mensen niet te begrijpen wat de relatie is tussen de blootstelling aan EMV en de afstand tot de 
EMV-bron. Claassen: “Mensen zijn zich er niet voldoende van bewust dat het eigen gebruik van mobiele telefoons 
en elektrische apparaten voor meer blootstelling zorgt dan zendmasten en hoogspanningslijnen in hun nabije 
omgeving. De overheid kan daarom beter de relatie tussen blootstelling en afstand op een begrijpelijke manier 
communiceren, in plaats van technische uiteenzettingen doen over golflengtes en frequenties.”

Afgerond

Op weg naar betere communicatie 
over EMV-risico’s

Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)

Het belang van transparante informatie
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Aanbevelingen

Dit onderzoek is weliswaar afgerond (eind 2013) maar de onderzoekers hopen dat de resultaten daadwerkelijk leiden 
tot een verbeterde communicatie over EMV. Claassen en haar team durven zelfs aanbevelingen te doen: ‘De overheid 
en wetenschappers zouden meer aandacht moeten geven aan communicatie, met media en journalisten. In plaats 
van het publiek te overtuigen dat er geen reden tot bezorgdheid is, kan ze beter rekening houden met het perspectief 
van burgers. En daarbij is het goed om te focussen op de informatie die mensen de mogelijkheid geeft om zelf te 
oordelen. Ons voorstel is: leg begrijpelijk uit hoe het zit met blootstelling, risico’s, onzekerheden, het beleid en de 
voordelen van EMV-technologie. En doe dit zo gebalanceerd mogelijk.’
Ze voegt toe: ‘Ik zou graag zien dat overheidsinstanties deze informatie aanbieden op één plek, die makkelijk te 
vinden is voor burgers. Nu is die informatie verspreid en niet op elkaar afgestemd. Mensen zoeken dan op andere 
plekken waar de informatie niet altijd evenwichtig is. Als overheid mis je dan de boot.’

Aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid
‘Overheid, wetenschappers en media dragen een gedeelde verantwoordelijkheid om het publiek goed te informeren 
over EMV’, zegt Claassen. ‘Vaak wordt die verantwoordelijkheid op elkaar afgeschoven. Overheid en wetenschappers 
moeten zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid: informatie is democratischer geworden, iedereen kan overal 
allerlei informatie vinden en de overheid heeft geen paternalistische rol meer. Tegelijkertijd vergt het ook bewust-
wording van het publiek dat wetenschap geen definitief antwoord of 100% zekerheid kan geven. Mensen hebben 
die verwachting vaak wel. De media zou op haar beurt meer gebalanceerde informatie moeten geven, want ‘gevaar’ 
doet het helaas goed in de media.’

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)

________________
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Er is een consistent verband tussen aspecifieke lichamelijke klachten en de waargenomen 
blootstelling aan elektromagnetische velden. Maar die waargenomen blootstelling komt niet 
altijd overeen met de werkelijke blootstelling. 

Uit	onderzoek	blijkt	dat	1,5	tot	5%	van	de	mensen	in	Europa	aspecifieke	gezondheidsklachten	toeschrijft	aan	
elektromagnetische	velden	(EMV).	Dat	zijn	klachten	waarvoor	geen	duidelijke	medische	oorzaak	is	aan	te	wijzen,	
zoals	hoofdpijn,	misselijkheid,	slaapklachten,	vermoeidheid	en	lusteloosheid.	Soms	worden	deze	symptomen	
toegeschreven	aan	EMV	afkomstig	van	onder	andere	zendmasten	of	elektrische	apparatuur.	Epidemioloog	en	
gezondheidspsycholoog	dr.	Christos	Baliatsas,	van	het	Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu	(RIVM),	
onderzocht	of	deze	aspecifieke	symptomen	verband	houden	met	EMV-bronnen.	Daarbij	maakte	hij	onderscheid	
tussen	waargenomen	blootstelling	(die	mensen	zelf	inschatten)	en	daadwerkelijke	blootstelling	(die	berekend	is).	

Waargenomen versus werkelijke blootstelling

Het	is	voor	het	eerst	dat	de	relatie	tussen	aspecifieke	klachten	en	EMV	is	bestudeerd	bij	een	grote	groep	mensen	
(ongeveer	6000	personen)	in	Nederland.	Uit	dit	onderzoek	blijkt	dat	aspecifieke	gezondheidsklachten	consistent	
verband	houden	met	waargenomen	blootstelling,	maar	die	komt	vaak	niet	overeen	met	de	werkelijke	blootstelling	
aan	EMV.	‘Dat	is	niet	zo	gek,	want	voor	een	doorsnee	burger	is	het	lastig	om	de	dagelijkse	blootstelling	aan	EMV	goed	
in	te	schatten’,	verklaart	Baliatsas.	‘Als	je	bijvoorbeeld	een	GSM-basisstation	kan	zien,	betekent	dat	nog	niet	dat	je	op	
dat	moment	onderhevig	bent	aan	hoge	blootstelling.	Dat	is	namelijk	afhankelijk	van	bijvoorbeeld	obstakels	die	
tussen	jou	en	het	basisstations	staan	of	de	hoek	waaronder	de	GSM-mast	uitzendt.’	

Vragenlijsten

De	daadwerkelijke	blootstelling	aan	EMV-bronnen	om	ons	heen	is	moeilijk	te	bepalen	zonder	te	meten.	De	onder-
zoekers	hebben	deze	blootstelling	berekend	aan	de	hand	van	modellen	die	zijn	ontwikkeld	in	een	ander	onderzoek1,	
waarbij	mensen	in	een	dagboek	bijhielden	welke	activiteiten	ze	ondernamen	terwijl	ze	gedurende	24	uur	een	veld-
sterktemeter	bij	zich	droegen.	Met	deze	data	zijn	vragenlijsten	ontwikkeld	die	dagelijkse	activiteiten	koppelen	aan	
hoeveelheid	blootstelling	aan	EMV.	Het	gaat	om	vragen	zoals	hoeveel	uur	wandel	je	buiten,	heb	je	thuis	draadloze	
elektronische	apparatuur	en	ben	je	vaak	in	cafés	en	disco’s	(waar	veel	mensen	zijn	met	mobiele	telefoons).	
In	dit	project	kregen	de	6000	deelnemers	dus	vragenlijsten	over	hun	activiteiten	en	is	zo	de	blootstelling	aan	EMV	
berekend.	De	deelnemers	zijn	geworven	uit	21	huisartspraktijken	verspreid	over	Nederland.	Via	postcodes	is	de	
afstand	tot	UMTS-	en	GSM-masten	bepaald	en	zijn	de	deelnemers	ingedeeld	in	drie	categorieën:	hoge,	middelmatige	
en	lage	blootstelling	aan	EMV	afkomstig	van	deze	masten.	Behalve	deze	radiofrequente	EMV-bronnen	bestudeerden	
de	onderzoekers	ook	de	invloed	van	laagfrequente	EMV	van	elektrische	apparatuur	in	huis	(zie	kader).	

EMV staat op de kaart

Het	verschil	tussen	de	waargenomen	en	werkelijke	blootstelling	maakt	het	lastig	om	heldere	conclusies	aan	dit	
onderzoek	te	verbinden.	Baliatsas:	‘Het	betekent	in	ieder	geval	dat	perceptie	van	onze	omgeving	een	belangrijke	
rol	speelt	bij	EMV	en	gezondheid.	Die	perceptie	is	gedeeltelijk	een	psychosociale	oorzaak	maar	ik	geloof	niet	dat	
het	de	enige	oorzaak	is.	Zo	zwart-wit	ligt	het	niet.	Het	kan	nog	steeds	zijn	dat	ook	omgevingsfactoren	invloed	
hebben	op	aspecifieke	lichamelijke	klachten.	Ook	zegt	ons	onderzoek	niets	over	mogelijke	andere	gezondheids-
problemen	door	EMV.’	

Afgerond

Aspecifieke gezondheidsklachten in 
relatie tot EMV

Waargenomen blootstelling komt vaak niet overeen met werkelijke blootstelling

Onderzoeksprogramma	Elektromagnetische	Velden	&	Gezondheid	(EMV&G)

1		ZonMw-	en	RIVM-project	‘Individuele	blootstelling	aan	EMV’	van	Dr.	J.F.	B.	Bolte.	
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Projectleider	dr.	Irene	van	Kamp	benadrukt	het	complexe	en	multidisciplinaire	karakter	van	dit	onderwerp.	
‘Perceptie	van	onze	omgeving	is	slechts	één	van	de	vele	psychosociale	factoren	die	er	zijn.	Net	zoals	er	ook	veel	
omgevings	factoren	zijn.	Aan	dit	project	hebben	diverse	specialisten	meegewerkt,	zoals	epidemiologen,	psychologen,	
natuur	kundigen	en	medisch	deskundigen.	Binnen	het	onderzoeksveld	van	milieufactoren	en	hun	invloed	op	onze	
gezondheid	staan	EMV	nu	echt	op	de	kaart,	naast	factoren	zoals	geluid	en	luchtkwaliteit.’

Meer integraal onderzoek

Baliatsas	en	Van	Kamp	pleiten	voor	verder	onderzoek.	‘Vanuit	wetenschappelijke	oogpunt	hebben	we	nog	geen	
volledige	zekerheid’,	zegt	Baliatsas.	‘We	weten	niet	zeker	of	werkelijke	blootstelling	aan	EMV	onderdeel	is	van	het	
mechanisme	dat	leidt	tot	aspecifieke	lichamelijke	klachten.	Daarvoor	moeten	we	de	metingen	van	blootstelling	
verbeteren.	Ook	zou	onderzoek	zich	meer	moeten	concentreren	op	mensen	die	gevoelig	zijn	voor	milieufactoren.	
De	hoeveelheid	blootstelling	per	gebied	in	Nederland	moet	ook	gedetailleerder	in	kaart	gebracht	worden.	Dit	
kan	integraler	aangepakt,	door	bijvoorbeeld	gebouwen	en	andere	obstakels	in	het	landschap	met	3D-mapping	
inzichtelijker	te	maken.’	
Van	Kamp	wijst	op	het	maatschappelijke	belang:	‘Er	komt	steeds	meer	technologie	op	ons	af.	Bovendien	is	het	
steeds	moeilijker	om	je	hieraan	te	onttrekken	als	je	dat	zou	willen.	Het	is	een	feit	dat	er	mensen	zijn	die	extremer	
reageren	op	milieufactoren.	Dat	geldt	niet	alleen	voor	elektrogevoeligen	maar	voor	een	grotere	groep	mensen:	
iedereen	die	kampt	met	nog	onverklaarde	lichamelijke	klachten	en	deze	toeschrijft	aan	milieufactoren.’

Elektrische dekens en telefoonopladers
Baliatsas	en	Van	Kamp	onderzochten	ook	de	invloed	van	elektrische	apparaten	in	huis.	Drie	apparaten	vielen	op:	
de	elektrische	deken,	de	inductiekookplaat	en	opladers	van	mobiele	telefoons.	Deze	bleken	verantwoordelijk	voor	
hogere	blootstelling	aan	EMV	dan	andere	huishoudelijke	apparatuur,	zoals	een	magnetron	of	een	tv.	Het	ging	hier	
om	actuele	blootstelling,	berekend	op	basis	van	ingevulde	vragenlijsten.	Met	name	de	elektrische	deken	bleek	
significant	verband	te	houden	met	aspecifieke	lichamelijke	klachten	van	mensen.	‘Hierbij	speelt	ook	de	korte	
afstand	van	de	deken	tot	de	persoon	een	grote	rol’,	vertelt	Baliatsas.	‘Het	is	een	aanwijzing	voor	de	klachten	waar	
mensen	last	van	hebben.	Alleen	zijn	er	wel	wat	haken	en	ogen:	het	gaat	om	zelfgerapporteerd	gebruik	en	we	weten	
we	niet	goed	wat	oorzaak	en	gevolg	is.	Het	kan	zijn	dat	mensen	die	elektrische	dekens	gebruiken	sowieso	al	meer	
last	hebben	van	gezondheidsklachten.’	

________________
Voor meer informatie: 

RIVM
Irene	van	Kamp,	onderzoeker
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Sandra	van	‘t	Padje,	programmasecretaris
padje@zonmw.nl,	070	–	349	5217
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Radiogolven afkomstig van onder meer mobiele en draadloze telefoons lijken geen schadelijk 
effect te hebben op de hersenen van jonge kinderen. Dat blijkt tenminste uit één studie naar 
gedragsproblemen. Deze studie is onderdeel van een Utrechts epidemiologisch onderzoek naar  
de mogelijke invloed van radiogolven op de cognitie van jonge kinderen.  

Tegenwoordig heeft iedereen in het dagelijks leven te maken met bronnen die radiofrequente elektromagnetische 
velden (EMV) ofwel radiogolven uitzenden. Het gaat dan om mobiele telefoons en de bijbehorende zendmasten en 
basisstations, maar ook om draadloze telefoons en draadloos internet (wifi). Of blootstelling aan deze radiogolven 
invloed heeft op de gezondheid van jonge kinderen is vooralsnog onbekend. ‘Onderzoek naar EMV en de gezondheid 
van jonge kinderen is nog maar weinig gedaan’, zegt milieu-epidemioloog dr. Anke Huss. ‘Terwijl juist jonge kinderen, 
met hersenen die nog in ontwikkeling zijn, veel kwetsbaarder kunnen zijn voor milieu-invloeden zoals EMV’. 

Radiogolven waarschijnlijk niet de boosdoener

Huss werkt bij het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences), Universiteit Utrecht. Ze is projectleider van een 
grootschalig epidemiologisch onderzoek naar de invloed van radiogolven op cognitieve functies van jonge kinderen. 
Een deel van de onderzoeksresultaten worden hier beschreven, de overige resultaten zullen Huss en haar collega’s 
over een half jaar oogsten. Hun belangrijkste conclusie: ‘Op grond van onze studies lijkt er geen bewijs te zijn  
dat radiogolven tijdens de zwangerschap van moeders later schadelijk zijn voor hun jonge kinderen. Wel kan het 
gebruik van mobiele telefoons door kinderen zelf samengaan met slaapproblemen, maar de radiogolven zijn hier 
waarschijnlijk niet de boosdoener.’

Dagelijkse blootstelling in kaart

Het team van Huss heeft gebruik gemaakt van een lopende epidemiologische studie van de GGD en het AMC:  
de Amsterdam Born Children and Development (ABCD) studie. In 2003 en 2004 zijn tijdens deze studie Amsterdamse 
zwangere vrouwen gevolgd en daarna hun geboren kinderen. Inmiddels is van ongeveer 2500 kinderen gezondheids-
informatie verzameld. Huss en haar collega’s hebben bepaalde informatie uit deze studie gekoppeld aan de bloot-
stelling van radiogolfbronnen: mobiele en draadloze telefoons, basisstations en zendmasten. Ze hebben deze 
blootstelling in kaart gebracht via vragenlijsten, metingen en computermodellen (zie kader).

Gedragsproblemen 

Het onderzoek van Huss omvat drie epidemiologische studies. De eerste richtte zich op een mogelijk verband  
tussen het mobiele telefoniegebruik van moeders, tijdens de zwangerschap, en latere gedragsproblemen bij hun 
kinderen. Huss licht toe: ‘Dit mogelijke verband werd een paar jaar geleden in een Deense studie gevonden. Tijdens 
onze studie vonden we echter geen enkel verband. We keken naar het gebruik van mobiele telefoons én draadloze 
huistelefoons tijdens de zwangerschap, en gerapporteerde gedragsproblemen van de kinderen toen ze vijf jaar oud 
waren. Huss vervolgt: ‘Dat wij ook draadloze huistelefonie meenemen in onze studie, maakt ons onderzoek sterker. 
Draadloze en mobiele telefoons verschillen wel iets in sterkte van de radiogolven, maar als er een effect is van  
radiogolven dan verwacht je ook iets te zien bij draadloze huistelefoons. Wij zagen dus ook geen effect van de  
draadloze telefoons.’ 

Afgerond

Cognitie bij jonge kinderen en EMV
Geen bewijs gevonden voor schadelijkheid radiogolven

Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)
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Slaapproblemen 

De tweede epidemiologische studie van Huss gaat over slaapproblemen bij kinderen. De onderzoekers kijken of 
blootstelling aan verschillende bronnen van radiogolven, binnen- en buitenshuis, verband houdt met slaap-
problemen bij jonge kinderen (van 7 jaar). ‘Onze resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar ook hier hebben we 
mobiele én draadloze huistelefoons meegenomen om te kunnen vaststellen of het hier gaat om de blootstelling  
aan radiogolven. Uit andere studies met oudere kinderen blijkt dat slaapproblemen samengaan met het gebruik  
van digitale mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, tablets of computers. Tot nu toe denken wij echter dat het 
eerder om iets anders gaat dan de radiogolven van de telefoons. Er zijn verschillende hypothesen over de oorzaak, 
bijvoorbeeld het blauwe licht van de schermpjes of het actief bezig zijn met spelletjes.’ 

Cognitieve effecten

Huss en haar collega’s zijn momenteel nog volop bezig met het analyseren van de resultaten van hun derde studie. 
Deze studie onderzoekt of radiogolven effect hebben op de cognitieve functies van jonge kinderen. Huss: ‘Het gaat 
om vier cognitieve taken: alertheid, concentratie, cognitieve flexibiliteit en oog-handcoördinatie. Over een half jaar 
verwachten we dit onderzoek af te ronden.’

Steeds jongere kinderen

Wat betekenen deze resultaten voor de praktijk? Huss: ‘Er lijkt op basis van onze studies geen bewijs te zijn dat  
radiogolven schadelijk zijn voor jonge kinderen. Toch is er wel iets aan de hand als het gaat om mobiele telefonie  
en de slaapkwaliteit van kinderen. Om hierachter te komen, is meer onderzoek nodig naar de andere aspecten van 
mobiel telefoongebruik. Dit is belangrijk omdat mobiele telefoons door steeds jongere kinderen worden gebruikt.  
De mobiele technologie is ook voortdurend aan het veranderen. Het is een uitdaging om dit goed te kunnen  
monitoren en potentiële gezondheidsrisico’s te kunnen bestuderen.’

Blootstelling meten en berekenen
Hoeveel en hoe vaak worden jonge kinderen dagelijks thuis en op school blootgesteld aan radiogolven? Een 
antwoord op deze vraag bleek een behoorlijke klus voor Huss en haar collega’s. Ze gebruikten vragenlijsten,  
daadwerkelijke metingen en computermodellen. Huss: ‘Vragenlijsten zijn voorgelegd aan de ouders met allerlei 
vragen over het telefoongebruik van hun kinderen en de draadloze telefoons en wifi in huis. De locatie van de  
huizen (adressen) en basisstations (voor mobiele telefonie) zijn in een 3D-computermodel gestopt. Ook hebben  
we 100 lagere scholen bezocht om daar de blootstelling aan radiogolven in de klaslokalen te meten en te  
berekenen. Uiteindelijk kregen we een idee van de mate van blootstelling (hoog, middelmatig of laag) want 
simpelweg optellen is lastig omdat verschillende EMV-bronnen verschillende soorten blootstelling geven. 
Bijvoorbeeld bij gebruik van een mobiele telefoon is je hoofd kort blootgesteld aan, terwijl je hele lichaam is  
blootgesteld aan een antenne.’

 Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)

________________
Voor meer informatie: 

UU
Marieke Veldman, communicatieadviseur faculteit Diergeneeskunde,
m.m.veldman@uu.nl, 030 – 253 3430

ZonMw
Sandra van ‘t Padje, programmasecretaris
padje@zonmw.nl, 070 – 349 5217
www.zonmw.nl/emv

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Terug naar overzicht  > 



Van de aard en omvang van elektrogevoeligheid in Nederland is weinig bekend. Een enquête onder 
gezondheidswerkers en onderzoek bij mensen thuis moet daarin verandering brengen. 

Sommige mensen geven aan dat ze lichamelijke klachten hebben als gevolg van elektromagnetische velden afkom-
stig van hoogspanningsleidingen, transformatorhuisjes en GSM-masten, maar ook van huis-tuin-en-keuken bronnen 
als magnetron, computer, spelcomputer en televisie. De gezondheidsklachten zijn gevarieerd: vermoeidheid, hoofd-
pijn, concentratieproblemen en in een chronische vorm zelfs gevoeligheid voor infecties. Bij het Institute for Risk 
Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht zoekt dr. Anke Huss naar het verband tussen zulke bronnen  
in huis en klachten van mensen. ‘Het is een intrigerend veld en een uitdaging’, zegt de milieu-epidemioloog op de 
dag dat de projectaanvraag, die ze samen met de GGD-Amsterdam indiende, is goedgekeurd door ZonMw. ‘We  
weten niet precies hoeveel mensen in Nederland last hebben van deze zogeheten (over)gevoeligheid voor elektro-
magnetische velden (elektrogevoeligheid) en welke klachten ze rapporteren. Daarom beginnen we in februari 2013 
met een inventarisatie daarvan in de eerstelijnszorg, zoals bij huisartsen en bedrijfsartsen. Ook willen we weten hoe 
zorgverleners omgaan met dit soort klachten.’

Behoefte maatschappij leidt tot onderzoek diagnosemiddel 
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische 
velden met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken. 
Binnen het Kennisplatform bundelen het RIVM, TNO, KEMA, de GGD’en, het Agentschap Telecom en ZonMw hun 
kennis. Meerdere organisaties uit de Klankbordgroep, het maatschappelijk geweten van het Kennisplatform 
EMV, hebben aangegeven behoefte te hebben aan onderzoek naar het bestaan van elektrogevoeligheid. Een 
Denkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Klankbordgroepdeelnemers en Kennisplatformdeelnemers, 
heeft onder meer nagedacht over onderzoek en hulp die zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van mensen 
met gezondheidsklachten en de vraag uit de Klankbordgroep. ZonMw heeft vervolgens € 300.000 beschikbaar 
gesteld voor onderzoek naar de ontwikkeling van een diagnosemiddel voor elektrogevoeldigheid. De oproep 
voor het onderzoek is opgesteld samen met vertegenwoordigers van het Kennisplatformorganisaties en 
Klankbordgroeporganisaties. 

Aspecifieke klachten

Van elektrogevoeligheid is geen biologisch mechanisme bekend volgens welke de velden de klachten zouden  
kunnen veroorzaken. Daardoor is het verband tussen blootstelling en klachten moeilijk vast te stellen. Ook onder-
zoeksresultaten uit het buitenland bieden geen eenduidig beeld over hoeveel mensen aangeven last te hebben van 
klachten als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische velden. Sommige onderzoekers komen op één procent, 
andere op het tienvoudige. ‘Elektrogevoeligheid is een lastig fenomeen, want de klachten die mensen melden, zijn 
nogal aspecifiek en passen ook bij aandoeningen als het chronisch vermoeidheidssyndroom en overgevoeligheid 
voor chemische stoffen. Je zit dus met een definitiekwestie’, zegt Huss. ‘Bij ons onderzoek gaan we niet zozeer uit van 
de gerapporteerde klachten maar van de mensen die hun klachten zelf toeschrijven aan elektromagnetische velden.’

Lopend

Mensen thuis testen op 
overgevoeligheid

Ontwikkeling van een diagnosemiddel
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Thuis testen en meten

Huss: ‘Het voordeel van onderzoek naar elektrogevoeligheid is dat we een provocatietest kunnen doen. We kunnen 
mensen blootstellen aan elektromagnetische velden en hun reactie testen. Bij bijvoorbeeld chronische vermoeidheid 
is dat lastiger omdat dit een meer chronisch verschijnsel is dat zich moeilijker laat meten. Zulke provocatietests met 
elektromagnetische velden zijn al gedaan, ook in Nederland, maar de resultaten daarvan worden als onbevredigend 
ervaren. Het probleem is namelijk dat mensen menen dat de blootstelling in het laboratorium anders was dan 
normaal bij hen thuis en dat niet dezelfde soort straling was gebruikt als waarvoor ze gevoelig zijn. Daarom gaan wij 
onderzoek doen bij de mensen thuis. Ook doen we het onderzoek met het soort velden waarvan de proefpersonen 
zelf aangeven dat ze gevoelig zijn. We kiezen dus voor een individuele aanpak per proefpersoon.’

Dubbelblind onderzoek

Het idee is om mensen te onderzoeken in de hen vertrouwde omgeving en tegelijkertijd te meten aan welke velden 
ze thuis zijn blootgesteld. De onderzoekers nemen wel hun eigen bronnen van elektromagnetische velden mee om 
daarmee de deelnemer te testen. Waarom doen ze dat? Ze zouden toch ook de bronnen ter plekke kunnen aan- en 
uitschakelen en daarvan het effect op de deelnemer kunnen meten? ‘Dat is lastig, want het onderzoek moet dubbel 
blind zijn’, zegt Huss. ‘Zowel de deelnemer als de onderzoeker mag niet weten of een bron is aangeschakeld of uit 
staat. Als mensen weten dat ze worden blootgesteld, is het moeilijk om dit soort klachten te onderzoeken, zonder dat 
het resultaat wordt beïnvloed. Dat is lastig als de bron bijvoorbeeld het beeldscherm van een computer is. En al hele-
maal als het de WiFi van de buren of een GSM-zendmast op het dak is. Die zet je niet zomaar even uit. Met onze 
eigen bron kunnen we vlakbij de mensen een breed spectrum aan elektromagnetische velden opwekken. We zoeken 
een plek uit waar de mensen zich prettig voelen. Als dat niet thuis is, dan doen we het bij vrienden of bij de GGD.’

Vooral kennis vergroten

Huss wil de komende drie jaar minstens dertig elektrogevoelige mensen op deze manier onderzoeken, maar reali-
seert zich dat haar studie niet het definitieve antwoord op elektrogevoeligheid zal geven. ‘Het gaat bijvoorbeeld om 
een korte blootstelling. Als we op die korte termijn geen effecten zien van het inschakelen van elektromagnetische 
velden, zegt dat niets over effecten op langere termijn bij langduriger blootstelling.’ De epidemiologe benadrukt dat 
ze met haar project geen patiënten behandelt, maar louter onderzoek doet. ‘We willen de kennis over mensen die 
lijden onder elektrogevoeligheid vergroten. We zullen een multidisciplinaire werkgroep vormen met betrokkenen, 
onder andere de stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) en eerstelijns professionals, en een vragenlijst ontwikkelen, 
die we landelijk verspreiden om zicht te krijgen op de omvang en de aard van het probleem van (over)gevoeligheid 
voor elektromagnetische velden, waarmee hulpverleners in Nederland te maken hebben. Uiteindelijk hopen we hen 
te kunnen ondersteunen met kennis over deze groep mensen.’
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In Nederland werken ongeveer 7.000 mensen in de buurt van MRI-scanners, blijkt uit onderzoek van 
epidemioloog prof. Hans Kromhout. Zijn studies bevestigeneerdere aanwijzingen datMRI-technici 
last kunnen krijgen van kortdurende effecten, zoals misselijkheid, duizeligheid en een metaalsmaak. 
Voor het eerst zijn ook langetermijneffecten gevonden.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een beeldvormingstechniek die steeds vaker wordt gebruikt in ziekenhuizen 
en voor wetenschappelijk onderzoek. De MRI-scanner is ook een bron van elektromagnetische velden (EMV) die de 
afgelopen jaren flink in sterkte zijn toegenomen(van 1,5 Tesla tot 9,4 Tesla). Hoewel MRI een veilige ingreep biedt 
aan patiënten (bijvoorbeeld in vergelijking met röntgen of de ioniserende straling van de CT-scanner), brengen de 
toenemende sterktes van MRI-scanners wel zorgen met zich mee voor de beroepsgroep. Daarom heeft het team van 
prof. Hans Kromhout onderzocht of de MRI-gerelateerde elektromagnetische velden invloed hebben op de gezond-
heid van MRI-werknemers.

Technici, artsen en schoonmakers

De onderzoekers hebbenvoor het eerst in kaart gebracht hoeveel mensen in Nederland met MRI-scanners werken 
of in de buurt daarvan. Een lastige opgave want het gaat om diverse beroepen. ‘De grootste groep telt ongeveer 
1700 MRI-laboranten (paramedisch opgeleide deskundigen) die de apparatuur bedienen wanneer patiënten gescand 
worden’, vertelt Kromhout. ‘Daarnaast zijn er veel mensen die meestal maar kort of tijdelijk in de buurt van een 
scanner zijn, zoals wetenschappers of artsen, maarook schoonmakers. In totaal werken in Nederland ongeveer 
7000 mensen in de buurt van een MRI-scanner en zij worden dus blootgesteld aan de EMV van die scanners.’

Sensorische klachten door beweging

In het onderzoekrapporteerden MRI-werknemersgedurende 16 tot 39% van de MRI-diensten kortdurende symptomen 
zoals duizeligheid, misselijkheid en metaalsmaak. Duizeligheid en misselijkheid zijn voorbeelden van sensorische 
klachten die Kromhout eerder ookvond bij technici van Philips. Kromhout: ‘We vermoeden dat beweging doorde sterke 
statische magnetische velden van de scanners (een component van elektromagnetische velden (EMV), zie kader) een 
rol speelt bij het ontstaan van deze klachten. De duizeligheid die het MRI-personeel ervaart, lijkt afhankelijk te zijn 
van de snelheid waarmee je naar en van het apparaat loopt.’

Tegen een muur oplopen

Wat gebeurt er dan precies tijdens het bewegen naar of van de MRI-scanner? ‘De MRI-scanner is omgeven met een 
statisch magnetisch strooiveld’, legt Kromhout uit.‘Dit veld is het sterkst in het apparaat en de sterkte neemt af 
naarmate je verder van de scanner verwijderd bent. Als je richting de scanner loopt, loop je door die strooivelden, 
en wek je zelf door de beweging eenlaagfrequent magnetische veldop. Hoe harder je loopt, des te groter je bloot-
stelling aan dit laagfrequente veld is. We denken dat hiermee ook de kans op klachten zoals duizeligheid toeneemt. 
MRI-werknemers vertellen dat rennen door die veldennet is alsof je tegen een muur oploopt. Een oplossing kan zijn 
minder snel naar het apparaat toelopen,of de fabrikanten zouden het verloop van de strooivelden minder steil 
moeten maken.’

Lang in de buurt van de scanner

Het onderzoek heeft aangetoond dat de specifieke symptomen vaker voorkomen bij toenemende blootstelling. 
Die is onder andere afhankelijk van de zojuist genoemde snelheid waarmee de werknemer naar de MRI-scanner 
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toeloopt. Kromhout: ‘We hebben nauwkeurig uitgezocht bij welke handelingen hoge blootstelling optreedt. Dat zijn 
vooral handelingen waarbij het personeel lang in de buurt van de scanner moet blijven. Denk bijvoorbeeld aan een 
anesthesist wanneer een kind onder narcose gescand wordt of een chirurg die de MRI gebruikt om een biopt uit te 
voeren.’

Ongevallen

Kromhouts team heeft voor het eerst aanwijzingen gevonden dat werken met MRI ook chronisch effecten kan 
geven. Kromhout: ‘We hebben een cohortstudie gedaan naar langetermijneffecten bij 1500 blootgestelde en niet-
blootgestelde werknemers van een MRI-scanner producerend bedrijf. Dit is nooit eerder gedaan. De kleine groep 
werknemers met een hoge recente dan wel chronische blootstelling bleek een aanzienlijk verhoogde kans te hebben 
op een verkeersgerelateerd (bijna-) ongeluk.’ In deze groep kwam ook veel vaker een ongeval voor met letsel (al dan 
niet in het verkeer), een verband dat nog sterker bleek voor ongevallen waaraan een arts te pas kwam.

Woon-werkverkeer

De wetenschappers keken ook naar de chronische blootstelling gedurende de hele carrière. ‘Voor zowel recente 
als chronische blootstelling vonden we een verband met een verhoogd risico op verkeersgerelateerde (bijna-)
ongelukken. Maar we vonden die correlatie alleen bij woon-werkverkeer naar het werk en niet na het werk. Dit is 
opvallend. Het kan betekenen dat er een soort vertraging is van het effect van blootstelling aan elektromagnetische 
velden van de MRI. Mogelijk slapen mensen slechter na blootstelling wat indirect leidt tot meer (bijna-)ongelukken 
in het verkeer.’ 
Dit zijn echter speculatieve verklaringen, benadrukt Kromhout. ‘Het is nog de vraag of dit verband echt causaal is. 
Onze resultaten moeten worden bevestigd dan wel ontkracht in vergelijkbare studies.’

Meer vatbaar

Hij voegt toe: ‘Overigens lijkt niet iedereen even gevoelig voor de symptomen. Er is een bepaalde groep meer vatbaar, 
maar hoe je deze mensen kan onderscheiden, hebben we nog niet kunnen achterhalen. Verder onderzoek is dus 
nodig. Wij doen nu in ieder geval verder onderzoek met onder andere medische informatie die het MRI-producerend 
bedrijf gedurende lange tijd van de MRI-werknemers heeft verzameld.’

Technisch: MRI-EMV heeft drie onderdelen 
De elektromagnetische velden van de MRI-scanner bestaan uit drie componenten: de statische magnetische velden, 
de schakelende gradiëntvelden en radiofrequente velden. Het zijn met name de statische magnetische velden die 
van belang zijn voor de beroepsgroep. De schakelende gradiëntvelden en radiofrequente velden bevinden zich in en 
rondom de kern van de MRI-scanner waar alleen de gescande patiënt mee te maken heeft.MRI-laborantenbevinden 
zich normaalgesproken nietin de directe nabijheid van het MRI-apparaat tijdens de scan. Voor de patiënt, die vaak 
maar een of enkele keren wordt gescand, biedt de MRI-beeldtechniek een veilige methode, veel veiliger dan bijvoor-
beeld röntgen of een CT-scan.
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Groot epidemiologisch onderzoek  
naar gezondheid en EMV

In het dagelijks leven zijn we regelmatig omgeven door technische apparaten die elektro-
magnetische velden (EMV) produceren. Het gaat hierbij vooral om radiofrequente en extreem 
laagfrequente EMV, zoals mobiele telefoons, UMTS- en gsm-zendmasten en elektrische apparaten 
thuis en op kantoor. Het gebruik van dergelijke technologie is de afgelopen jaren sterk toegenomen 
en daarmee ook onze blootstelling aan EMV. Wat daarvan de mogelijke impact op onze gezondheid 
is, is nog maar weinig onderzocht. 

Beperkt

‘Omdat veel technologie relatief nieuw is, bestaan er nauwelijks epidemiologische studies naar de invloed van radio
frequente EMVbronnen op de lange termijn’, vertelt Hans Kromhout, hoogleraar aan het instituut voor risicobereke
ning IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van de Universiteit van Utrecht. ‘In Nederland is nog nooit dergelijk 
onderzoek verricht en de buitenlandse onderzoeken beperkten zich tot nu toe tot specifieke zaken, zoals het effect 
van de mobiele telefoon, in plaats van alle dagelijkse EMVbronnen mee te nemen.’ Een groot multidisciplinair onder
zoeksproject van Kromhout en collega’s gaat hier verandering in brengen. Het project is met een ZonMwsubsidie 
gehonoreerd en is in het najaar van 2008 van start gegaan.

Verschillende experts

De wetenschappers willen individuele blootstelling aan radiofrequente en extreem laagfrequente EMV koppelen aan 
‘gezondheidsuitkomst’. Dit doen zij in de eerste plaats door te onderzoeken hoe vaak ernstige ziektes optreden, zoals 
hart en vaatziekten, verschillende soorten kanker en neurologische aandoeningen. Daarnaast bestuderen ze het 
voorkomen van aspecifieke symptomen die niet direct aan een ziekte gekoppeld kunnen worden, zoals slapeloosheid 
en hoofdpijn. Het project vereist een breed kennisspectrum en er doen dan ook experts van verschillende universi
teiten en instituten mee: epidemiologen, blootstellingsexperts en sociaalpsychologen van het IRAS, het VU Medisch 
Centrum, het Julius Centrum, het NKI, het RIVM, TNO Kwaliteit van Leven en de Universiteit van Maastricht. Ook is er 
internationale samenwerking met onder meer wetenschappers in Zweden en GrootBrittannië.

Chronische ziektes 

De onderzoekers maken gebruik van zes epidemiologische studies die al enige tijd lopen in Nederland. Het gaat om 
zogeheten cohortstudies, wat betekent dat een groep mensen die een gemeenschappelijke kenmerk delen door de 
tijd gevolgd worden. Zo is er bijvoorbeeld de NLCS studie van de Universiteit van Maastricht en TNO naar de relatie 
tussen voedingspatroon en kanker. In deze studie worden 120.000 mensen door de tijd gevolgd terwijl allerlei infor
matie over hun leven (roken, beroep, opleiding, woonhistorie) wordt verzameld. ‘In plaats van een nieuwe studie 
opzetten, heeft het gebruiken van deze reeds lopende cohortstudies een groot voordeel’, vertelt projectleider en 
epidemioloog dr. Roel Vermeulen. ‘Van deze mensen is al veel informatie bekend ten aanzien van de risicofactoren 
van de chronische ziektes waar we naar kijken. In ons onderzoek koppelen we alleen het element EMV hieraan.’ 

Zeldzaam

Het project van Vermeulen en Kromhout is uniek in zijn grootschaligheid. De studie omvat op dit moment ruim een kwart 
miljoen mensen en zal gedurende het project uitgroeien tot 270.000 deelnemers. Vermeulen: ‘Deze grote aantallen hebben 
we nodig omdat sommige van de aandoeningen waar we naar kijken zeldzaam zijn. Bij een kleine groep mensen kom je ze 
bijna of niet tegen. Daarom voegen we zes reeds bestaande cohortstudies samen.’ De wetenschappers gaan de gegevens 
van de onderzoekspopulaties van de zes lopende cohortstudies koppelen aan gegevens over EMVblootstelling. Ze brengen 
de blootstelling aan EMV in kaart voor de thuis en werkomgeving maar ook voor de omgeving ‘onderweg’. Kromhout: ‘De 
blootstelling aan EMV beperkt zich immers niet tot één plek. Ook als je van je werkplek weggaat, stopt de blootstelling 
niet. Het is dus zaak deze drie situaties (woon, werk en onderweg) geïntegreerd te onderzoeken.’ 
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Postcodes

De hoeveelheid EMVblootstelling zal per situatie op verschillende manieren worden bepaald. Zo willen de onder
zoekers aan de hand van geografische informatiesystemen erachter komen hoe groot de afstand is tussen de werk
plek en bijvoorbeeld een UMTSmast. Dit kan bijvoorbeeld door postcodes van de werkplekken te vergaren. Voor de 
hoeveelheid EMV in de werkomgeving, richten de onderzoekers zich vooral op beroepen waar men veel te maken 
heeft met elektriciteit, bijvoorbeeld mensen die aan hoogspanningslijnen werken, elektriciens of lassers. Hoeveel de 
dagelijkse blootstelling aan EMV onderweg bedraagt, berekenen de onderzoekers door middel van een blootstelling
matrix. Zij gebruiken hiervoor de blootstellingmatrix die momenteel in ontwikkeling is bij het RIVM in een project 
van dr John Bolte. Deze matrix maakt het mogelijk om aan de hand van iemands dagelijkse activiteiten in te schatten 
hoeveel de EMVblootstelling bij die persoon is. Voor de blootstelling in de woonsituatie verzamelen de weten
schappers informatie over bijvoorbeeld de nabijheid van zendmasten bij het huis of langdurig gebruik van bepaalde  
elektrische apparaten in huis. 

Rijke informatiebron

Dit project is bedoeld om over een lange termijn de invloed van EMV op de gezondheid te onderzoeken. Kromhout 
hoopt deze studie nog twintig jaar te vervolgen. Binnen de door ZonMw gefinancierde periode van acht jaar, zetten 
de onderzoekers een sterke infrastructuur op voor de langere termijn. Toch betekent dat niet dat resultaten twintig 
jaar op zich laten wachten. Een belangrijke sterkte en vernieuwend aspect van dit onderzoek is namelijk de mogelijk
heid om zowel gegevens achteraf (retrospectief) als gaandeweg (prospectief) te verzamelen. Vermeulen: ‘Er is dus al 
een rijke bron van informatie beschikbaar die we nu al kunnen koppelen aan EMVgegevens. Met name voor de 
beroepshistorie kunnen we veel data over EMVblootstelling achteraf reconstrueren en we verwachten binnen vijf 
jaar de eerste resultaten te oogsten.’

Verbanden

Uiteindelijk hopen de wetenschappers dat dit onderzoek de werkelijke gezondheidsrisico’s van EMV aan het licht 
brengt. Kromhout: ‘We hopen boven water te krijgen of blootstelling aan EMV kan leiden tot aantasting van onze 
gezondheid. Als we epidemiologisch verbanden vinden tussen EMVblootstelling en ziekten, bijvoorbeeld dat 
bepaalde beroepen samengaan met gevaarlijke hoeveelheden EMV, dan kunnen stappen ondernomen worden om 
die blootstelling aan EMV te verlagen.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jacqueline van Winden, communicatieadviseur, Universiteit van Utrecht, telefoonnummer 030 – 2534722
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Focus op elektrogevoeligheid 
in MANSION studie

In de zoektocht naar mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV) is nadere 
studie van elektrogevoeligheid onontbeerlijk. Begin 2011 start in Bilthoven een onderzoek naar 
de vraag of blootstelling aan EMV gezondheidssymptomen kan veroorzaken bij elektrogevoelige 
mensen.  

Mensen die elektrogevoelig of elektrosensitief zijn, hebben last van klachten waarvoor geen duidelijke medische 
oorzaak is aan te wijzen en die ze toeschrijven aan EMV. Het gaat hierbij om reële symptomen zoals hoofdpijn,  
misselijkheid, slaapklachten, vermoeidheid en lusteloosheid. Naar schatting heeft 1 tot 1,5% van de Europese  
bevolking last van elektrogevoeligheid. ‘Dit is weliswaar een klein percentage maar alleen al in Nederland gaat het 
dan toch om zo’n 200.000 mensen’, zegt epidemioloog dr. ir. Rik Bogers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). 

Multidisciplinair

Bogers is projectleider van de door ZonMw gesubsidieerde zogeheten MANSION studie1. Zijn onderzoeksteam gaat 
bij 30 elektrogevoelige individuen bestuderen of hun aspecifieke symptomen gerelateerd zijn aan hun dagelijkse 
blootstelling aan EMVbronnen. Dit kunnen bijvoorbeeld zendmasten zijn, maar ook elektrische apparatuur in huis. 
Bogers’ onderzoek steunt op multidisciplinaire inzet: epidemiologie, statistiek, psychologie, fysica, psychofysiologie 
en milieu zijn de expertises van de betrokken wetenschappers. Het team test naast de 30 elektro gevoelige deel
nemers ook een controlegroep van vijftien gezonde vrijwilligers en vijftien proefpersonen die aspecifieke gezond
heidsklachten hebben, maar die toeschrijven aan andere milieufactoren, zoals chemische stoffen. 

Anders dan in een lab

Het MANSION project is uniek in zijn aanpak. ‘Het is voor het eerst dat wetenschappers elektrogevoeligheid onder 
condities van het dagelijks leven bestuderen. Ook internationaal is dit niet of nauwelijks nog op deze manier onder
zocht’, aldus Bogers. Eerder uitgevoerde studies naar elektrogevoeligheid zijn onderhevig aan stevige kritiek van 
zowel elektrogevoelige mensen als wetenschappers. Het betreft experimentele studies met elektrogevoelige mensen 
die alleen onder laboratoriumcondities zijn uitgevoerd. Bogers legt uit: ‘Proefpersonen worden in een ruimte 
geplaatst met een EMVproducerend apparaat (bijvoorbeeld een zendmast). De proef persoon die niet weet of het 
elektrische apparaat aan of uit staat, wordt gevraagd of ze EMV merken en welke klachten ze hebben. Maar mensen 
die angst hebben voor EMV zijn bij voorbaat al onrustig en dit kan hun waarneming beïnvloeden. Naast deze veelge
hoorde kritiek hebben dit soort onderzoeken het nadeel dat blootstelling aan EMV in het dagelijks leven heel anders 
is dan in een laboratorium. Bovendien wordt in een lab slechts een paar uur naar het effect van EMV gekeken.’

Individuele blootstelling

Ook zijn eerder epidemiologische studies uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van EMV in het algemeen, maar 
niet specifiek bij elektrogevoelige mensen. ‘Het probleem van deze epidemiologische onderzoeken is dat het bepalen 
van de blootstelling aan EMV lastig is’, licht Bogers toe. ‘In deze studies is dit meestal gedaan door mensen te vragen 
naar hun EMVblootstelling in het verleden, wat betekent dat mensen zich dat soms van maanden terug moeten 
herinneren. Of in deze studies is de blootstelling gemodelleerd aan de hand van metingen op een beperkt aantal 
plaatsen. Een sterk punt van onze MANSION studie is dat we nauwkeurig de individuele blootstelling van elektro
gevoelige mensen gaan bepalen.’

1  De MANSION studie staat voluit voor Manifestation of nonspecific physical symptoms and personal exposure to EMF in electromagnetic sensitive  
individuals and controls.
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Zelfrapportage

Voor het meten van die individuele blootstelling gebruiken Bogers en zijn team zogeheten persoonlijke 
EMVexposimeters. De proefpersonen worden gedurende vijf dagen uitgerust met de persoonlijke exposimeter. ‘Dit 
is een draagbaar, klein kastje, niet veel groter dan een mobiele telefoon, dat de hoeveelheid blootstelling aan EMV 
registreert, zonder dat de proefpersoon deze waardes zelf kan aflezen’, legt Bogers uit. Daarnaast houden de proef
personen een dagboek bij, waarin ze elke paar uur hun gezondheidsklachten registreren. Bovendien noteren ze met 
dezelfde regelmaat de tijdstippen dat ze denken dat ze blootgesteld te zijn aan EMV. Bogers: ‘Deze combinatie van 
zelfrapportage en metingen is een grote kracht van ons onderzoek. Zo kunnen we de gezondheidsklachten afzetten 
tegen zowel de werkelijke blootstelling aan EMV als de ervaren blootstelling. Tegelijkertijd maakt de zelfrapportage 
de inzet van de proefpersonen cruciaal voor het slagen van het experiment. Het is de bedoeling dat mensen tijdens 
de proef hun gewone dagelijkse routine blijven volgen.’

Gedegen analyses

De meetmethodiek die Bogers gebruikt voor de blootstelling aan EMV is ingewikkeld. Gelukkig kan hij putten uit  
de expertise en ervaringen van twee reeds lopende onderzoeken uit het ZonMw EMV&G programma: het EMPASIS 
project van dr. Irene van Kamp en het individuele blootstellingsproject van dr. John Bolte .
Bogers verwacht de eerste resultaten in de loop van 2012 te oogsten. Bogers: ‘We hopen precies te duiden in hoeverre 
de aspecifieke klachten van elektrogevoelige mensen verklaard kunnen worden door werkelijke blootstelling aan 
EMV en welke rol gevoelsmatige ervaring van blootstelling aan EMV speelt. Eerdere onderzoeken schoten hierin 
tekort. Met gedegen statistische analyses corrigeren we de echte blootstelling voor de ervaren blootstelling. Als na 
die analyse blijkt dat er een correlatie overblijft tussen EMVblootstelling en de gerapporteerde gezondheidsklachten, 
dan vormt dit wel een hele sterke aanduiding dat blootstelling aan EMV deze symptomen veroorzaakt.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Timmer, persvoorlichter RIVM, telefoonnummer 030 – 27440409

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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Programma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G)
Met het programma EMV&G wil ZonMw de Nederlandse kennisinfrastructuur op het terrein van elektromagnetische 
velden en gezondheid versterken. Hierdoor krijgt Nederland de beschikking over meer wetenschappelijke 
autoriteit(en) op dit terrein. De gefinancierde onderzoeksprojecten vergroten de kennis op het gebied van elektro
magnetische velden (EMV) en gezondheid. De onderzoeksinfrastructuur is zo ingericht dat er een hoogwaardige 
uitwisseling met internationale activiteiten plaatsvindt.
Het programma richt zich op alle relevante velden (0300GHz) en omvat technologisch, biologisch, sociologisch en 
epidemiologisch onderzoek. Samenvattingen van de gefinancierde onderzoeksprojecten kunt u vinden op  
www.zonmw.nl/emv.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Programmasecretaris Sandra van ’t Padje via padje@zonmw.nl of 070 – 349 5213. Het ZonMw programma 
Elektromagnetische Velden en Gezondheid wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. ZonMw is 
deelnemer van het Kennisplatform EMV.


