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1 INLEIDING

Hoogspanningsleidingen zijn de laatste jaren in het nieuws omdat ze kanker zouden kunnen

veroorzaken. Is dat nou zo of wordt er zwaar overdreven ? Onderzoek heeft helaas nog geen

duidelijk antwoord opgeleverd: U zult er dus voorlopig zelf een antwoord op moeten geven.

De bedoeling van deze brochure is om informatie te geven die kan helpen bij het bepalen van

dat antwoord.

Overigens is ook door de N.V. Sep een brochure 'Elektromagnetische velden' uitgegeven.

Daarin zijn, volgens een voorwoord van de Directeur Generaal van de Volksgezondheid van

het Ministerie van WVC, de conclusies van de Gezondheidsraad op een begrijpelijke wijze

weergegeven (bestellen kan via de afdeling In- en Externe Betrekkingen van de Sep, telefoon

085 - 721203). Door het Ministerie van VROM wordt dit jaar een circulaire uitgegeven over

blootstelling aan alle zgn. ELF EM-velden (Extreem LaagFrequente ElektroMagnetische

velden; niet alleen hoogspanningslijnen, maar bijv. ook op het werk). Die circulaire is bedoeld

voor mensen die met voorlichting hierover beroepshalve te maken hebben.

In deze brochure wordt eerst aangegeven wat elektrische en magnetische velden zijn, en wat

al langer bekend is over de uitwerking ervan op mensen. Daarbij worden ook de technische

kant en de gevaren van hoogspanningslijnen belicht. 

Daarna komen de meer recent ontdekte effecten aan bod: veroorzaken hoogspanningslijnen of

sterke magnetische velden een of andere vorm van kanker of niet ? Wat deze brochure wil

laten zien is dat men bij veel onderzoek naar schadelijke effecten niet altijd tot duidelijke

resultaten komt en dat dan ook niet altijd gemakkelijk kàn. Men moet van de wetenschap wat

dit betreft niet al te hoge verwachtingen hebben. Dat staat toegelicht in het hoofdstuk "Bevol-

kingsonderzoeken". 

Vervolgens komen dan de nieuwere onderzoeksresultaten zelf aan bod, met daarna uitgebreid

commentaar en de standpunten van een aantal betrokken partijen (wij hebben hen verzocht

voor deze brochure een standpunt op papier te zetten).

De tekst gaat overigens meestal over hoogspanningslijnen, maar veel onderzoek heeft ook

betrekking op andere plekken waar sterke elektrische stromen voorkomen, zoals transfor-

matorstations; in de tekst wordt dat niet steeds voluit genoemd.

Voor hen die heel precieze informatie op prijs stellen, zijn door de tekst heen noten

opgenomen die aan het eind worden toegelicht. Ze zijn aangegeven met kleine letters (zoals a).

Voor deze brochure is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur; een overzicht
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daarvan is achterin opgenomen.
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2 ELEKTRICITEIT EN MAGNETISME

Zetten we op een metalen draad een elektrische spanning, dan zal in de draad een elektrische

stroom gaan lopen a (de spanning is vergelijkbaar met een elektrische druk op de draad, de

stroom is de hoeveelheid elektriciteit die door de draad loopt). De omgeving van die draad

wordt daardoor als het ware elektrisch en magnetisch "opgeladen". De magnetische "oplading"

komt door de stroom in de draad, de elektrische door de spanning. Er wordt ook wel gezegd

dat dan de draad straling uitzendt, maar de verschillen met bijvoorbeeld licht, infrarood of

röntgenstraling zijn zo groot dat die term hier vermeden wordt b.

Buiten de draad is er dus tegelijkertijd een magnetisch en een elektrisch veld, die vaak in één

adem het elektromagnetisch veld worden genoemd c. Dat veld wordt zwakker naarmate we

verder van de draad af gaan. Omdat we elektromagnetische velden niet kunnen zien d of

horen, merken we er alleen indirect iets van. 

In een elektrisch veld heerst tussen twee punten altijd een elektrisch spanningsverschil. Bij

apparatuur die daar gevoelig voor kan een elektrisch veld onbedoeld storingen veroorzaken

(wat bij muziekinstallaties wel voorkomt). Elektrische velden worden redelijk goed

afgeschermd door de grond of door muren: daarom blijft van het elektrisch veld van een

hoogspanningslijn binnenshuis maar weinig over.

Een magneetveld kan in principe worden aangetoond met een kompasnaald. Een kompas

geeft echter alleen de richting aan, niet de sterkte van een magneetveld. En als de stroom die

het magneetveld veroorzaakt, een (voortdurend van richting) wisselende stroom is, waardoor

ook steeds het veld van richting wisselt, kan een kompasnaald de wisseling niet eens bijhou-

den. Er moet dan meer professionele apparatuur aan te pas komen om het aan te tonen. 

Magnetische velden worden door muren of de grond slecht afgeschermd, dus het magnetisch

veld van een hoogspanningslijn is binnenshuis nog helemaal aanwezig.

Omdat binnenshuis dus het magnetisch veld juist wel, maar het elektrisch veld van een

hoogspanningslijn bijna niet doordringt, wordt voor het effect van zo'n lijn op omwonenden

eigenlijk alleen naar het magnetisch veld gekeken. 

Als de stroom in een draad andersom loopt, verandert ook het magneetveld om de draad van

richting. Dat betekent dat als de heen- en terugdraad van een aansluiting vlak bij elkaar liggen,

zoals meestal bij de leidingen en snoeren binnenshuis, de beide draden een even groot maar

(bijna) tegengesteld veld veroorzaken die elkaar (bijna) opheffen. Als de draden verder uit

elkaar liggen, dan heffen ze elkaar in mindere mate op. Daarin verschillen de leidingen thuis
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van bovengrondse hoogspanningslijnen waar de draden juist meters uit elkaar hangen.

Bovendien lopen er veel grotere stromen door de hoogspanningslijnen. 

Elektrische en magnetische velden komen ook van nature voor. De atmosfeer wordt (door

wrijving) voortdurend elektrisch opgeladen, en daarbij kunnen behoorlijke spanningsver-

schillen optreden: tussen hoofd en voeten kan het spanningsverschil best enige honderden volts

bedragen. Als in de atmosfeer de spanning te groot wordt volgt er een plotselinge ontlading:

bliksem. Over de hele aarde bekeken bliksemt het voortdurend. Het gaat hier echter om

statische elektriciteit (geen wisselspanningen) die ook in gebouwen voorkomt, bijvoorbeeld

door wrijving tussen schoenen en vloerbedekking: de schokjes die je voelt bij ontlading

kunnen erg hinderlijk zijn.

Kleine 'bliksempjes' zijn ook bij hoogspanningsdraden wel eens merkbaar: bij vochtig weer

knetteren de lijnen doordat er voortdurend en over de hele draad kleine ontladingen plaats

vinden. 

Het magnetisch veld van de aarde maakt een kompas tot een waardevol instrument. Dat

aardse magneetveld verandert nauwelijks van grootte en maar heel langzaam van richting; in

Nederland is de sterkte ervan ongeveer 40 µT (microtesla e). Het aardmagnetisch veld is dus

ook statisch (= steeds hetzelfde). Door dat statische karakter verschillen de natuurlijke

elektrische en magnetische velden van de door de mens gemaakte wisselvelden. 

Het woord magnetisme heeft trouwens in het dagelijks leven een veel wijdere betekenis

(aantrekkingskracht tussen mensen; magnetiseren als geneeswijze); dàt magnetisme heeft niets

te maken met het hier bedoelde (elektro)magnetisme.
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3 EFFECTEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN

Een elektromagnetisch veld veroorzaakt in een elektrisch geleidende stof, zoals metalen of

water, een elektrische stroom. Meer in het algemeen veroorzaakt het een beweging van

elektrisch geladen deeltjes. Als we zelf in zo'n veld terechtkomen, dan zullen er in ons lichaam,

dat grotendeels uit water bestaat, ook elektrische stromen worden opgewekt en kunnen

moleculen ook gaan meebewegen.

Er is onderzoek verricht naar allerlei (zowel mogelijk positieve als negatieve) effecten van

elektromagnetische velden, vooral op dieren. Maar voorzover dat betrekking heeft op

frequenties en sterkten zoals rond hoogspanningslijnen is niet duidelijk of dat nu de gezondheid

schaden kan of misschien alleen hinderlijk is. Genoemd worden bijvoorbeeld hormonale

veranderingen bij koeien, vluchtreacties bij ratten, waarneming van velden door duiven en

gedragsveranderingen bij bijen f. Bij proefpersonen is onderzocht wat zij (in het laboratorium)

merkten van elektrische en magnetische velden. In sommige onderzoeken bleek dat een

elektrisch veld van 50 hertz een kleine invloed had op de hartslag, of de reactietijd wat

verminderde of zenuwpijn veroorzaakte, maar dat was bij velden die veel sterker waren dan

die onder een hoogspanningsleiding. Bij (toch tamelijk sterke) magnetische velden werd, net

zoals meestal bij elektrische velden, eigenlijk ook geen erg duidelijk effect gevonden g. 

Voor het effect van elektromagnetische velden is de frequentie van groot belang: een bepaalde

antenne is bijvoorbeeld afgestemd op een bepaald frequentiegebied en ontvangt frequenties

daarbuiten niet. Ook (menselijk) weefsel is voor sommige frequentiegebieden gevoeliger dan

voor andere: magnetronstraling wordt bijvoorbeeld goed geabsorbeerd, bij heel lage

frequenties is dat veel minder het geval.

Een elektrische stroom heeft altijd het effect dat er warmte wordt ontwikkeld, afhankelijk van

de hoeveelheid weerstand die de stroom ondervindt. Het maakt niet uit of die stroom door

een elektromagnetisch veld wordt opgewekt of niet. In een heel sterk veld (en bij voldoende

hoge frequentie) zou je worden gekookt; dat is precies wat er in een magnetron met voedsel

gebeurt. Daarnaast kan een te sterk elektrisch veld onaangename schokken veroorzaken. 
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Aanbevelingen IRPA

Voor magnetisch veld:
 continue blootstelling: maximaal   100 µT
 enkele uren per dag: maximaal  1000 µT

Voor elektrisch veld:
 continue blootstelling: maximaal  5000 V/m
 enkele uren per dag: maximaal 10000 V/m

Om die ongewenste effecten van een elektromagnetisch veld te voorkomen zijn er door de

Internationale StralingsbeschermingsVereniging IRPA richtlijnen opgesteld: de elektrische

veldsterkte moet niet meer dan 5000 V/m (volt per meter) bedragen, de magnetische veld-

sterkte niet meer dan 100 µT (microtesla) h. 

Bij het opstellen van deze richtlijnen is geen rekening gehouden met het optreden van andere

effecten dan opwarming omdat die of minder belangrijk waren of te onzeker werden geacht.
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Ontwikkelingen elektriciteit en bevolking

Jaar Lengte Binnenlands Omvang
bovengronds elektriciteits bevolking

hoogspanningsnet produktie
(km) (miljard kWh) (miljoen)

1930 0 2 7,8
1940 4 8,8
1950 7 10,0
1960 2000 17 11,4
1970 3300 41 13,0
1980 4000 65 14,1
1990 4200 72 15,0

4 HOOGSPANNINGSLIJNEN: DE TECHNISCHE KANT

Hoogspanningslijnen dienen voor het overbrengen van grote hoeveelheden elektriciteit; het zijn

grote verlengsnoeren tussen elektrische centrales en verdeelstations. In de verdeel- of trans-

formatorstations wordt de spanning verlaagd met behulp van een transformator. De

elektriciteit gaat vandaar verder naar de afnemers. Inmiddels staat er in Nederland ruim 4000

kilometer hoogspanningslijn. 

Officieel spreken we al van hoogspanning als de elektrische spanning hoger is dan enkele

honderden volts, maar de spanning op het hoogspanningsnet in Nederland is hoger: 50 000 tot

380 000 volt. De hoofdtransportlijnen staan op 380 000 volt, de regionale aanvoerlijnen op

150 000 of 220 000 volt, de regionale verdeellijnen op 110 000 volt.

In de tabel hiernaast staat aangegeven hoe

de produktie van elektriciteit en de lengte

van het hoogspanningsnet de laatste halve

eeuw gegroeid is terwijl ook de bevolking

toenam i.

Een hoogspanningslijn bestaat uit masten

waaraan aluminium draden hangen. Die

draden zijn er steeds in drietallen: elke af-

zonderlijke draad heet een fase, elk drietal

een circuit. De elektrische spanningen in de

drie draden van een circuit zijn onderling

gekoppeld (zogeheten driefasenspanning). In woningen wordt meestal de spanning van één

fase gebruikt, in bedrijven -waar 'krachtstroom' nodig is- meestal de spanning van alle drie

fasen. Soms hangen ook draden per twee of drie heel dicht bijeen; in dat geval is één draad te

weinig voor alle stroom in een fase, en vormen bundels van meer draden samen een fase. In

dat geval vormen drie van die bundels weer een circuit.

Helemaal boven over de masten lopen nog enkele (soms één) dunnere draden die niet

geïsoleerd zijn opgehangen. Dat zijn de bliksemdraden die eventuele blikseminslag via de

masten moeten afleiden van de fasedraden om storingen te voorkomen.

Omdat de draden buiten het bereik van mensen hangen en bovendien lucht elektriciteit slecht

geleidt, hoeven ze verder niet elektrisch geïsoleerd te worden. Alleen de bevestiging aan de

masten moet wel goed geïsoleerd zijn, want de masten staan op de grond en zijn dus geaard.
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Dat vrijhangen is ook gunstig voor de afvoer van de warmte, die door de stroom in de draden

wordt opgewekt: die wordt gemakkelijk door de wind meegenomen zodat de draden nooit

warm worden. Omdat de draden van de afzonderlijke fasen ver uiteen moeten hangen (bij

onderling raken ontstaat immers kortsluiting) veroorzaken ze dichtbij een relatief sterk

magnetisch veld: de magneetvelden van de afzonderlijke fasen heffen elkaar niet goed op (zie

2: Elektriciteit en Magnetisme).

Hoe sterk het elektrisch veld rond een lijn is hangt af van de spanning op een lijn. Midden

onder een 380 000 volt hoogspanningslijn is de elektrische veldsterkte ongeveer 5000 V/m

(volt per meter); bij 110 000 volt spanning op de lijn is dat gedaald tot onder de 2000 V/m.

De magnetische veldsterkte hangt

niet af van de spanning, maar van

de stroom door de lijn: per 100

ampère is de magnetische

veldsterkte midden onder een lijn

ongeveer 0,2 tot 1 µT (microtesla)
j. Die veldsterkte is rechtevenredig

met de stroomsterkte: bij 500 am-

père is dus de veldsterkte 1 tot 5

µT, bij 1000 ampère 2 tot 10 µT.

De stroomsterkten in hoogspan-

ningslijnen hebben globaal waar-

den van 100 tot 500 ampère per circuit. In de afbeelding hierboven is de magnetische

veldsterkte in woningen gegeven van Zweedse metingen waarbij de spanning in huis was

afgeschakeld (dus het veld komt van stromen buiten het huis), en van berekeningen van de

gemiddelde magnetische veldsterkte tengevolge van nabije hoogspanningslijnen over een

lange periode k. De gemeten waarden liggen hoger omdat ze overdag zijn verzameld wanneer

er in het algemeen meer stroom door het hoogspanningsnet gaat dan gemiddeld. 

Van een ondergrondse hoogspanningskabel wordt het elektrische veld door de grond goed

afgeschermd, maar het magnetische veld is er door de kleine afstand vrij sterk: op de grond

ongeveer 10 µT per 100 ampère.

Al deze waarden liggen onder de eerder genoemde aanbevolen grenswaarden (zie 3: Effecten

van elektromagnetische velden). 
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Waarom kunnen vogels op een hoogspanningslijn
zitten?

Vogels op een hoogspanningslijn kunnen op de bliksemdraden zitten of op
afgeschakelde fasedraden: die zijn beide spanningsloos. Als ze toch op een
stroomvoerende draad zitten, dan staan ze wel op hoogspanning, maar
omdat de stroom niet via de vogel kan wegvloeien, stroomt er ook niets door
de vogel (er is nog wel een spanningsverschil tussen de vogel en de omrin-
gende lucht, waardoor de vogel zich er kennelijk toch niet prettig voelt). Zou
zo'n vogel een vleugel uitsteken en de mast aanraken, dan zou het dier
gebraden naar beneden vallen (bij wijze van spreken). 

Op de draden zitten de vogels wel in een sterk magneetveld, maar lijken
daar geen last van te hebben.

4 GEVAAR BIJ HOOGSPANNINGSLIJNEN

Een spanning van meer dan 40 volt kan gevaarlijk zijn, maar dan moet ook de stroomsterkte

voldoende groot zijn. Een flinke stroomstoot in de hartstreek kan het hart van slag brengen.

Bij echt grote stromen kunnen verbrandingen optreden. Het aanraken van een hoogspan-

ningslijn is daarom levensgevaarlijk, maar ook de netspanning thuis kan gevaarlijk zijn.

Er kunnen wel ongelukken gebeuren als bijvoorbeeld een hijskraan de hoogspanningslijn

raakt. De kraanmachinist kan daarbij gedood worden, maar ook met de schrik vrijkomen: dat

hangt er vanaf of de stroom vanaf de lijn en door de kraan ook door die machinist heengaat,

of voldoende buiten hem om kan afvloeien. 

Bij het werk worden in Nederland per jaar ongeveer 10

mensen gedood door elektriciteit (ook lagere spanningen

van 220 of 380 volt), in het huishouden zijn dat er ongeveer

net zoveel l.

Soms begeeft een mast of hoogspanningslijn het. Bij

stormen in het verleden zijn enkele masten omgewaaid. Tijdens de buitengewone ijzelperiode

in januari 1989 in Noord Nederland zijn heel wat (110 000 volt) lijnen door de zware lading

ijzel op de draden bezweken en kwamen de draden op de grond te liggen. Zolang de span-

ning op de draden niet is afgeschakeld (wat vrijwel onmiddellijk na het aanraken van de grond

gebeurt) blijft aanraken van de draden gevaarlijk. Er zijn toen echter geen mensen gedood of

gewond geraakt.
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5 BEVOLKINGSONDERZOEKEN

Heel wat stoffen of omstandigheden zijn slecht voor de gezondheid, zonder dat mensen er

acuut ziek van worden: luchtvervuiling, straling, schadelijke stoffen in voedsel, weinig

beweging, roken, enz. Vaak is niet goed bekend wat het gevolg is, omdat de blootstelling niet

zo groot is en (mede daardoor) de effecten niet erg duidelijk. Als dan ook nog de effecten op

zich niet zo groot zijn of zich na lange tijd pas voordoen, wordt het wel heel moeilijk de

effecten te bepalen door mensen in het laboratorium te onderzoeken. Men doet dan wel een

bevolkingsonderzoek, een zogeheten epidemiologisch onderzoek. 

Helaas geeft zo'n onderzoek nooit zekerheden en zegt het ook niets over wat nu oorzaak en

wat gevolg is. 

5.1 Bij wijze van voorbeeld

Om de problemen te laten zien die bij bevolkingsonderzoeken kunnen opduiken, volgt

hieronder een voorbeeld van een (bedacht) onderzoek. Daarna komen we weer bij de

hoogspanningslijnen.

De onderzoeksvraag

Veronderstel U wilt weten of autorijden de gezondheid schaadt. Wat wordt er dan bedoeld:

dat het autorijden zelf ongezond is, of het hebben van een auto, of hoe lang of hoe vaak je

auto rijdt ? Gaat het om uren, kilometers of het aantal ritten ? Telt stilstaan in de file ook ? En

ritten van jaren geleden ? Bij de koffie doet dit soort 'details' er meestal niet toe, maar voor

serieus onderzoek moet je natuurlijk wèl weten wat je nu eigenlijk wilt onderzoeken.

De genoemde veronderstelling blijkt veel te vaag. Eerst moet bedacht worden wat de

veronderstelde blootstelling of oorzaak eigenlijk is. Dan moet ook bedacht worden wat onder

het gevolg wordt verstaan; wat betekent 'de gezondheid schaadt' eigenlijk: dat je er hoofdpijn

van krijgt, er dik van wordt, dat je net zo vrolijk verder leeft maar eerder doodgaat, of dat je

er misschien kanker van krijgt ? Sommige mensen raken helemaal gestresst van autorijden: telt

dat ook ?

De vraag zelf moet dus eerst duidelijk worden gesteld. Een voorbeeld van een al beter te

onderzoeken vraag: is het zo dat mensen die langer in een auto hebben gereden, ook dikker

zijn ? Dat hoeft dan natuurlijk niet letterlijk voor iedereen te gelden, er wordt een algemene

samenhang gezocht.
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Het onderzoek

Vervolgens wordt onder een heleboel mensen een enquête gehouden: daarin worden

natuurlijk veel vragen gesteld, waaronder hoeveel kilometers heeft u in uw leven gereden, en

hoeveel weegt u. Maar een enquête onder veel mensen kost veel geld. Misschien kan al

bestaande informatie gebruikt worden, bijvoorbeeld uit het bestand van de Rijksdienst voor

het Wegverkeer en gegevens in bestaande gezondheidsstatistieken (en misschien zijn dit niet

precies de gezochte gegevens, maar wordt daarom de vraag iets veranderd, zodat de

gegevens wel bruikbaar zijn).

De resultaten

Uiteindelijk kan er een verband gevonden worden (of niet). Bijvoorbeeld: mensen die meer

dan 100 000 km in een auto hebben gezeten blijken gemiddeld 78 kg te wegen, mensen die

minder hebben gereden gemiddeld 70 kg. Bingo !, van autorijden word je dus dikker: 8 kilo

nog wel !

Op zo'n onderzoek is heel wat aan te merken. Aan de geënqueteerden is bijvoorbeeld

gevraagd hun totaal gereden afstand te schatten, maar dat weten ze helemaal niet; de enquête

is gewoon een soort geheugentest ! Of iemand zegt dat autorijden mensen niet dikker maakt,

maar dat het juist andersom ligt: dikkere mensen rijden meer auto. Het gevonden verschil

klopt wel, maar de verklaring ervoor is fout.

Er kan nog veel meer mis gaan (en een goede onderzoeker probeert dat natuurlijk te voorko-

men). Bijvoorbeeld: mannen zitten vaker dan vrouwen in de auto. Misschien is het gevonden

gewichtsverschil wel veroorzaakt doordat de veelrijders vooral mannen zijn en die zijn

gemiddeld misschien wel zwaarder (8 kg ?) dan vrouwen. Dus wordt hiervoor gecorrigeerd:

er moeten net zoveel vrouwen als mannen in het onderzoek komen, en het eerder gevonden

verschil van 8 kg daalt misschien daardoor al.

En nog meer: jongeren hebben gewoon nog niet zoveel kans gehad lang in een auto te zitten,

maar jongeren zijn gemiddeld misschien wel lichter dan ouderen. Dus weer een correctie: de

veelrijders worden alleen vergeleken met minderrijders van dezelfde leeftijd. Zo zijn er nog

veel meer zaken te bedenken die het gevonden gewichtsverschil op losse schroeven zetten.

Misschien blijkt uiteindelijk wel dat veelrijders lichter zijn.

Een controlegroep

Uiteindelijk zal het er bij een goed onderzoek op uit draaien dat er bij een groep veelrijders

(de onderzoeksgroep) een ongeveer even grote groep wordt gezocht die in alles op de

onderzoeksgroep lijkt, behalve dat ze minder auto hebben gereden (de controlegroep). Als
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Kanker als gezondheidsschade

Bij bevolkingsonderzoeken wordt vaak
gekeken naar het optreden van of sterven
aan kanker als schadelijk effect. De
simpele reden daarvan is dat er in veel
landen goede, landelijke registraties van
kanker bestaan en dat het duidelijk is: er is
kanker geconstateerd of niet. Vele andere
gezondheidszaken, zoals hoofdpijn, stress
of overgevoeligheid, worden niet centraal
geregistreerd en zijn ook niet zo duidelijk
te scheiden in wel of niet aanwezig:
bijvoorbeeld hoofdpijn bestaat in verschil-
lende vormen in allerlei gradaties, maar een
arts kan dat niet zelf waterdicht vaststel-
len.

tussen die twee groepen nog een gewichtsverschil wordt gevonden is het resultaat al wat

overtuigender.

De eerder opgeworpen problemen zijn daarmee nog niet helemaal de wereld uit, want hoe

weet je dat de controlegroep in alles hetzelfde is als in de onderzoeksgroep (behalve natuurlijk

wat betreft gewicht en autogebruik). Of de controlegroep gemiddeld donkerder haar heeft zal

wel niet zo belangrijk zijn m. Maar misschien wel of ze hetzelfde inkomen hebben: de hoogte

van het inkomen bepaalt immers hoeveel en wat voor voedsel men kan kopen ? Of hoeveel

men auto rijdt ?

Als het onderzoek heel veel mensen moet omvatten

dan kan het wel eens lastig zijn om überhaupt nog

een goede controlegroep te vinden. Als het om

autorijden gaat zijn er in Nederland nog wel genoeg

niet-autorijders ter vergelijking. Maar er zijn

bijvoorbeeld bijna geen mensen die geen elektrici-

teit in huis hebben, dus hoe onderzoek je het ver-

schil tussen mensen die dat niet en wel hebben ? 

De kracht van een onderzoek

Als het eten van aardbeienjam bij 1 op de 1000

mensen puistjes veroorzaakt, dan heeft een enquête

onder 100 mensen, of zelfs onder 100 jam-eters,

geen enkele zin: de enquête heeft dan onvoldoende kracht n om het effect te vinden. Ook een

enquête onder 1000 mensen is nog hachelijk, want die ene met puistjes kan er net wel bij

zitten, of net niet. Of misschien zitten er bij die 1000 toevallig 2 met puistjes; of, nog

toevalliger, 3. Bij een enquête onder 10 000 mensen kun je het effect beter vinden: misschien

niet bij precies 10 mensen, maar het zijn er vast wel tussen de 5 en 15. Zo'n groot onderzoek

is in elk geval voldoende krachtig. Het is dan nog wel mogelijk dat je niemand met puistjes

vindt, maar dat is dan wel heel erg onwaarschijnlijk. Als je het dan nog niet vindt is het veel

waarschijnlijker dat aardbeienjam en puistjes niets met elkaar te maken hebben. Onderzoe-

kers hebben de mogelijkheid om na te rekenen hoe waarschijnlijk of hoe toevallig een resul-

taat is. Als een resultaat door toeval eigenlijk niet verklaard kan worden, dan is het een bruik-

baar resultaat: het resultaat is significant. Als ons onderzoek onder 100 000 mensen dus nog

geen enkel (extra) puistje oplevert, dan wordt aangenomen dat je door aardbeienjam geen

puistjes krijgt. Hoewel er een héél kleine kans is dat je net de verkeerde mensen in de enquête
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had. Bovendien kan het zijn dat aardbeienjam niet bij 1 op de 1000, maar 1 op de 1 000 000

mensen puistjes veroorzaakt. En dan vind je geen effect als je 'maar' 100 000 mensen

ondervraagt. Dus nog meer mensen in de enquête (die dan trouwens onderhand wel erg veel

tijd en menskracht gaat vergen). Hoe kleiner het gezochte effect is, hoe groter het onderzoek

moet zijn.

Als per jaar 1 op de 100 000 jongeren leukemie zou krijgen door hoogspanningslijnen, dan is

onderzoek daarnaar in Nederland een probleem: zoveel jongeren wonen er namelijk niet dicht

bij die lijnen. Een onderzoek daarnaar kan alleen voldoende krachtig worden door het

onderzoek over vele jaren te doen (wat dan weer andere problemen oplevert: bijvoorbeeld

alle vroegere bewoners zien te vinden). 

5.2 Het nut van bevolkingsonderzoeken

Met een epidemiologisch of bevolkingsonderzoek kan dus worden onderzocht of een verband

dat men vermoedt er ook is. Dat verband kan gewoon bedacht worden door goede intuïtie of

nieuwsgierigheid, maar kan ook volgen uit ander (laboratorium) onderzoek; men kan dan

nagaan of het verband ook in de praktijk nog te vinden is.

Een epidemiologisch onderzoek gaat dus na of een bepaalde veronderstelling (hypothese)

statistisch houdbaar is, of dat die veronderstelling gewoon niet klopt. 

Als de uitkomst te gemakkelijk aan toeval kan worden toegeschreven, dan telt zo'n uitkomst

niet mee: de uitkomst is dan niet significant. 

Kenmerkend voor deze bevolkingsonderzoeken is dat het resultaat:

 * een samenhang geeft, geen oorzaken of gevolgen.

Bijv.: de kans op een verkeersongeval hangt samen met de leeftijd, maar zegt niets

over waarom dat zo is.

 * een statistisch resultaat geeft, geen individueel resultaat

Bijv.: als 30 % van de bevolking gehinderd is door lawaai, dan betekent dat niet dat in

uw straat ook 30 % gehinderd is, of dat u voor 30 % gehinderd bent.

 * geen resultaat geeft als de onderzochte groep te klein is. 

Bijv.: als 1 op de 10 000 mensen vlekken krijgen van HPD dan vind je geen effect als

maar 1000 gebruikers ondervraagd worden.

 * geen exclusief verband geeft, maar altijd één van meerdere mogelijke relaties.

Bijv.: longkanker hangt samen met radon, maar ook met roken, met vele andere

kankerverwekkende stoffen, met longfoto's, enz.
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6 KANKER BIJ HOOGSPANNINGSLIJNEN ?

In 1979 schreven Nancy Wertheimer en Ed Leeper van de Universiteit van Colorado over

een groot onderzoek dat zij hadden verricht naar jongeren in Denver (USA) die gestorven

waren aan kanker. Er werd daarbij gekeken naar het stroomvoerend vermogen van

elektriciteitsdraden vlakbij de huizen waarin zij hadden gewoond. In de USA zijn

bovengrondse leidingen veel gebruikelijker dan in Nederland, ook voor de aansluiting van de

woningen zelf op het elektriciteitsnet (240 volt).

Van de in totaal 491 adressen waarop de 344 overledenen, inclusief verhuizingen, in totaal

hadden gewoond, waren 182 adressen (dat is 37 %) die van woningen met Hoge Stromen in

de Omgeving ("HSO-woningen"). Dat wil zeggen: woningen dichtbij hoogspanningsleidingen,

verdeelstations of andere elektriciteitsdraden die veel stroom voeren. Daar zou niets vreemds

aan zijn als 37 % van alle jongeren in HSO-woningen woont: je verwacht dan immers dat 37

% van alle sterfgevallen daar ook vandaan komt. Maar het bleek dat maar 22 % van de

jongeren in Denver in een HSO-woning woont. In deze woningen sterven dus naar verhouding

meer jongeren aan kanker: de kans op kanker bleek ongeveer verdubbeld te zijn. Verder

bleek dat het niet om een speciaal soort kanker ging: zowel leukemie (bloedkanker) als

hersentumoren als kanker in het algemeen kwamen naar verhouding teveel voor als het

geboorte-adres een HSO-woning was. De onderzoekers konden het resultaat niet verklaren:

ze dachten niet dat het elektromagnetische veld tengevolge van de elektrische stromen zelf de

oorzaak van kanker kon zijn; daarover was immers nauwelijks iets bekend. Misschien dat het

magnetisch veld van de stroomdraden een giftige stof in de omgeving makkelijker deed

vrijkomen ? Ze dachten zeker wel aan de mogelijkheid dat de extra kankergevallen niets met

elektrische stromen of magneetvelden te maken hadden; bijvoorbeeld omdat hoogspan-

ningslijnen en trafostations liefst dichtbij grote wegen zijn aangelegd, zodat de HSO-woningen

vanzelf ook vooral bij grote wegen liggen. Door de vervuiling die het verkeer uitstoot zijn extra

kankergevallen makkelijk verklaarbaar, maar daar hebben de hoogspanningslijnen niets mee

te maken. Maar als de onderzoekers daarmee rekening hielden, en met verschillende andere

zaken die invloed konden hebben op de uitkomst van het onderzoek (zoals de tijd die men in

een HSO-woning had gewoond, het inkomen), dan bleek dat toch geen duidelijk verschil te

maken voor hun resultaat. Toch bleven er natuurlijk nog zaken over die ze niet onderzocht

hadden.

Dit eerste onderzoek gaf aan dat er iets aan de hand kòn zijn bij hoogspanningslijnen en ver-

deelstations, maar waarom kanker daar wat mee te maken had was volkomen onduidelijk en

dàt het er mee te maken had werd ook niet zonder meer aangenomen. John Fulton van de
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universiteit in Providence en enkele collega's deden daarna het onderzoek van Wertheimer en

Leeper over, maar dan op een andere plaats (de staat Rhode Island, USA) en op basis van

gegevens van 109 jeugdig overledenen aan leukemie, geen andere vormen van kanker. Hij

vond geen enkel verband, geen enkele aanwijzing voor meer kankergevallen. Gelijkspel, zou

je kunnen zeggen. Waaraan lag dat: hadden Wertheimer en Leeper iets gevonden dat toevallig

in Denver gold, maar in het algemeen nergens ? Had Fulton misschien te weinig gevallen

meegenomen ? Fulton had trouwens op eigen wijze de blootstelling berekend door een

schatting te maken van de sterkte van het magnetisch veld, maar ook met de 'HSO-methode'

vond hij geen verband.

In Zweden onderzocht de arts Lennart Tomenius 716 gevallen van jeugdkanker in de regio

Stockholm. Daarbij keek hij of er dichtbij de woning van een slachtoffer 'elektrische

constructies' waren: hoogspanningslijnen, transformator- of verdeelstations, elektrische

spoorbanen en metrolijnen. En hij vond weer wèl een effect: dichtbij een elektrische

constructie waren er wat meer kankergevallen, en het bleek dan steeds om (200 000 volt)

hoogspanningsleidingen te gaan. Leukemie kwam daarbij, net als bij het onderzoek van

Fulton, ook niet méér voor. 

Zo blijft het een tijdje doorgaan: sommige onderzoekers vinden geen verband tussen

hoogspanningslijnen/transformatorstations en kanker, andere wel. Op de volgende bladzijde is

van die onderzoeken een samenvatting gegeven, waarbij het er alleen om gaat om ze nu een

verband vonden tussen hoogspanningslijnen en kanker of niet. In een tabel aan het eind van

deze brochure zijn alle (mij bekende) resultaten tot nu toe opgenomen met wat meer

informatie over elk onderzoek. 

Als er een verband wordt gevonden, dan blijkt het risico op kanker ruwweg verdubbeld.

Leukemie, lymfoom (tumor van de lymfeklieren) en hersentumor (tumor vanuit het centraal

zenuwstelsel) worden het meest genoemd, maar dat zijn ook de soorten kanker die bij

jongeren het meeste voorkomen. 

De resultaten lijken elkaar tegen te spreken. Maar daarbij moet bedacht worden dat er vaak

net iets anders onderzocht wordt. De ene onderzoeker meet de afstand tot de hoogspannings-

lijnen, een ander meet en een derde berekent de sterkte van het elektromagnetisch veld. En

dan blijkt er soms een verband voor vooral leukemie, soms voor hersentumoren, soms voor

geen van beide. Soms is het sterfadres van belang, een andere keer het adres op de tijd dat

de kanker geconstateerd werd. En soms vindt men dus niets.
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Aantal bevolkingsonderzoeken waarbij wel of niet

een verband werd gevonden tussen de nabijheid

van hoogspanningslijnen en kanker

Onderzochte Aantal Verband met
 groep onderzoeken kanker ? *

Jongeren 6 ja
4 nee

Jongeren + 1 ja
  volwassenen 2 nee

Volwassenen 1 ja
2 nee

* bij 4 van de 'nee-onderzoeken' werd wel een verband gevonden,
maar dat was niet voldoende zeker

Het probleem is meestal dat het effect zo klein is dat er eigenlijk veel grotere groepen

onderzocht hadden moeten worden. Schreiber en Swaen zeggen er bij hun onderzoek onder

ruim 3500 mensen in Maastricht (waarvan 104 aan kanker overleden) eerlijk bij dat de door

hun onderzochte groep te klein was. De kracht van het onderzoek was daardoor te gering: de

kans om een hoger (verdubbeld) risico te vinden was maar 1 op de 3 à 4, dus dat er geen

effect gevonden had kùnnen worden lag (achteraf) enigszins voor de hand. De conclusie dat er

geen verband is gevonden lijkt dan misschien wat misleidend, maar bedoeld wordt dat een

relatief groot effect niet is gevonden. De conclusie moet zijn dat er òf geen verband is òf dat

dat zo klein is dat het in dat onderzoek niet werd gevonden.

Dit probleem is te vergelijken met een visser die met een net met mazen van 10 cm door het

water gaat, niets ophaalt en dan zegt dat er geen vis in zit. De juiste conclusie is natuurlijk dat

er geen grote vissen in zitten en misschien ook geen kleine; om dat te weten moet hij een

fijnmaziger net hebben. Maar wanneer houdt dat vissen op: bij visjes van 1 cm, bij visse-eitjes

van 1 mm ? Onze visser krijgt met dezelfde vragen te kampen als met de

bevolkingsonderzoeker. Die visser kan ook denken dat hij gewoon niet hoeft te weten of er

zulke kleine vissen in het water zitten. 
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7 WAT BETEKENEN DE ONDERZOEKEN ?

Al met al blijkt uit de helft van de bevolkingsonderzoeken dat er een samenhang is tussen

nabije hoogspanningslijnen (of: draden die sterke 50 of 60 hertz stromen voeren) en een of

andere vorm van kanker. Voor alleen jongeren is dat wat meer: de samenhang wordt

gevonden bij 3 van de 5 onderzoeken. 

De bevolkingsonderzoeken moeten serieus worden genomen: het zijn onderzoeken gebaseerd

op streng wetenschappelijke traditie, waarbij resultaten alleen tellen als ze aan algemeen

aanvaarde criteria voldoen. Maar ze geven alleen een samenhang en zeggen niet dat dùs de

hoogspanningslijnen of dùs het magnetisch veld de oorzaak is van het extra voorkomen van

kanker. En een aantal geven geen samenhang: die onderzoeken moeten even serieus worden

genomen.

Als er effecten worden gevonden is dat tot op een afstand van hooguit en zeer ongeveer 100

meter. Nauwkeuriger kan eigenlijk niet gezocht worden omdat er te weinig mensen zo dichtbij

wonen. Het is goed mogelijk dat die effecten alleen op enkele tientallen meters voorkomen.

En als er een samenhang wordt gevonden blijkt de kans op kanker ongeveer verdubbeld. Dat

lijkt veel, maar in de wetenschappelijke wereld geldt dat als een tamelijk zwakke samenhang:

er zijn dan vast veel meer factoren in het spel. Ook moet bedacht worden dat, gelukkig,

jongeren maar een betrekkelijk kleine kans op kanker hebben, en een verdubbeling van een

kleine kans blijft nog steeds gering. Voor de bevolking als geheel komt daar bij dat naar

verhouding maar heel weinig mensen dicht bij een hoogspanningslijn of transformatorstation

wonen. 

Voor de Nederlandse situatie kan heel globaal geschat worden dat misschien eens in de 10

jaar een extra sterfgeval van leukemie zich zal voordoen bij een jongere die vlakbij woont o.

Neemt u dit getal met een flinke korrel zout, maar het geeft tenminste enig idee over hoe groot

ongeveer het effect is waarover het gaat.

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 120 jongeren aan leukemie (en sterven er ongeveer

30 per jaar aan), maar dat heeft dus eigenlijk nooit iets met een hoogspanningslijn of trafostati-

on te maken.

De rijksoverheid vindt dat de kans dat leden van de bevolking door een of andere bron of

activiteit geschaad worden in hun gezondheid niet te groot mag zijn. Dat geldt voor alle

mogelijke bronnen of activiteiten, dus ook voor hoogspanningslijnen. Per bron mag per jaar

niet meer dan 1 op de miljoen mensen geschaad worden in hun gezondheid (bijvoorbeeld



blz. 20 Hoogspanningslijnen gevaarlijk ?

Natuurkundewinkel RuG

door kanker op te lopen) p. Uit de onderzoeken blijkt echter dat misschien wel 10 op de

miljoen jongeren kanker krijgen indien ze vlakbij hoogspanningslijnen wonen (maar natuurlijk

wonen er geen miljoen vlakbij, dus zullen er ook lang geen 10 kankergevallen kunnen

ontstaan). De overheid zou daar dus wat aan moeten doen. Het addertje in het gras is echter

de kwestie of het nou echt de hoogspanningslijnen zijn die de kanker veroorzaken. Oftewel:

hoe hard moet het bewijs daarvoor zijn ? Er is nu geen hard bewijs en de overheid, de

samenleving, kan besluiten dan ook geen maatregelen te nemen. Dat is een politieke beslissing.

Dat er geen bewijzen in laboratoriumonderzoeken zijn gevonden zegt niet dat die er niet zullen

komen q. Er zijn wel effecten op bijvoorbeeld levende cellen gevonden, maar de resultaten zijn

nog zo onduidelijk dat daaruit vooralsnog geen bewijs kan worden afgeleid. Er is overigens

nog maar weinig naar kanker gekeken. 

Toch zou het natuurlijk veel duidelijker zijn geweest als uit bijv. dieronderzoek wel een

duidelijke relatie tussen elektromagnetisme en kanker was gebleken. Nu blijven we in het

duister tasten naar een verklaring voor de hierboven besproken bevolkingsonderzoeken, en

blijft er twijfel naar de betekenis van het verband tussen kanker en hoogspanningslijnen zoals

dat in een aantal onderzoeken is gevonden.

Vele autoriteiten -personen, instanties en commissies; wetenschappelijk, politiek en

commerciëel- hebben zich inmiddels uitgelaten over het risico van hoogspanningslijnen. In

hoofdstuk 9 komt u er enkele tegen. Uitspraken van dergelijke autoriteiten zijn hier verder niet

opgenomen, omdat deze brochure juist bedoeld is om u zelf een mening te laten vormen. Dat

wil natuurlijk niet zeggen dat die uitspraken onbelangrijk zouden zijn. 

Overigens variëren die uitspraken van ronduit afwijzend ('niets aan de hand') tot terughoudend

('misschien is er wel wat aan de hand, er is meer onderzoek nodig'). Van gevaar wil geen van

die autoriteiten spreken, omdat dat een overdreven term wordt geacht.
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8 WAT TE DOEN ?

De elektriciteitsbedrijven, waaronder de N.V. Sep die verantwoordelijk is voor de grote

transportlijnen, zijn natuurlijk niet blij met berichten over kanker door hoogspanningslijnen.

Een overtuigend bewijs voor zo'n relatie zouden ze wel accepteren, maar dat is in hun ogen

nog niet geleverd. 

Bewoners die geen hoogspanningslijn naast hun deur willen, denken daar weer anders over: er

zijn aanwijzingen dat hoogspanningslijnen schadelijk zijn, en zolang geen overtuigend bewijs is

geleverd dat ze onschadelijk zijn moeten ze maar een eind verderop.

De overheid moet hierin een onpartijdige beslissing zien te nemen, wetend dat er vooralsnog

geen sluitende argumentatie is voor een van beide standpunten. Alle drie de partijen -Sep,

(enkele) bewoners, en de overheid- geven in het volgende hoofdstuk zelf hun standpunten

weer.

Volgens een rapport over deze problematiek kan men nu kiezen uit een aantal mogelijkheden
r:

1- Niets doen tot men meer weet. 

Dit is natuurlijk onbevredigend voor mensen die al ongerust of bevreesd zijn.

Helemáál niets doen is trouwens achterhaald: er is al volop discussie.

2- Zorgen voor goede informatie. 

Die informatie is tot nog toe gegeven door kranten en tv en een brochure van de Sep

(naast de moeilijker leesbare wetenschappelijke literatuur). Het Ministerie VROM

brengt dit jaar een Circulaire uit die echter niet voor de burger is bedoeld. De populai-

re informatie heeft wel eens de neiging te overdrijven, de officiële heeft meer de

neiging gerust te stellen. Vooralsnog zal men een eigen mening moeten proberen te

volgen op grond van deze verschillende bronnen van informatie.

3- Voorlopig opstellen van een norm.

De overheid kan, om te voorkomen dat misschien te grote risico's optreden, voorlopig

een grens opleggen aan de blootstelling zonder daarvoor al een goede wetenschappe-

lijke basis te hebben. Daarbij kan men uitgaan van verschillende uitgangspunten, zoals:

 * de norm wordt gebaseerd op de 'ergste' tot nog toe gevonden onderzoeksre-

sultaten (of de gemiddelde, of de 'beste' onderzoeksresultaten).

 * de norm geldt alleen voor nieuwe, niet voor al bestaande situaties.

 * er wordt alleen een aanbeveling gegeven, geen bindende norm.

4- Er van uit gaan dat onvrijwillige blootstelling even groot mag zijn als vrijwillige
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blootstelling. 

Als hoogspanningslijnen bij huis net zoveel bijdragen als (goed aangelegde) elektrische

bedrading thuis, dan zou dat net nog aanvaardbaar zijn. In dat geval hoeft er beneden

de blootstelling die men toch al oploopt geen beperking te gelden. 

5- Blootstelling reduceren op grond van voorzorgprincipe (better safe than sorry, oftewel:

liever veilig dan verkeerd). 

Er moet dan een afweging worden gemaakt tussen de nadelen van reductie (bijvoor-

beeld hogere kosten) en het voordeel van minder gezondheidsschade. Behalve aan het

onzekere kankerrisico komt zo'n maatregel in elk geval tegemoet aan de aanwezige

ongerustheid. Van zo'n afweging staat de uitkomst niet van te voren vast. Men kan

denken aan: 

 * het zoveel mogelijk vermijden van blootstelling bij nieuwe lijnen;

 * tegemoetkoming aan zeer nabije bewoners;

 * het (technisch) aanpassen van huishoudelijke apparaten, die immers ook

magnetische velden veroorzaken.



Hoogspanningslijnen gevaarlijk ? blz. 23

Natuurkundewinkel RuG

9 STANDPUNTEN VAN BETROKKENEN

Voor deze brochure is aan drie partijen gevraagd hun standpunt te geven: de N.V.

Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (Sep), de afdeling Normstelling van de

Directie Stoffen, Veiligheid, Straling van het Ministerie VROM, en enkele bewoners die

eerder de Natuurkundewinkel hadden gevraagd om informatie. 

Behalve de zoveel mogelijk feitelijke informatie in deze brochure heb ik, als schrijver ervan, er

zeker een eigen mening over die hierna ook wordt weergegeven. De tekst der standpunten

valt geheel onder verantwoording van de betreffende partij.

STANDPUNT VAN EEN BEWONER

Het geven van je mening omtrent de veiligheid van hoogspanningsleidingen is een moeilijke

zaak. Om zoveel mogelijk gevoelsmatige argumenten uit te sluiten moet je in staat zijn

wetenschappelijke rapporten en conclusies op hun reële waarde te beoordelen. Dit is voor

veel bewoners heel moeilijk (denk b.v. aan opleidingsniveau)

Op grond van de informatie die ik heb doorgewerkt vind ik dat de criteria wat betreft afstand

tot de draden en huizen te krap zijn. N.V. Sep zou zeker bij nieuw aan te leggen lijnen als

norm moeten hanteren: binnen ongeveer 100 meter aan weerszijden geen permanente

bewoning. De landelijke en provinciale overheid speelt in deze een lakse rol. Op gemeentelijk

niveau zijn de verschillen in betrokkenheid naar de bewoners toe enorm.

In ons geval komen de draden van de nieuw aan te leggen lijn Eemshaven-Zwolle direct naast

ons huis hetgeen betekent dat de afstand tussen de slaapkamer van mijn kinderen en de

onderste draden ongeveer 14 meter wordt. Dit vind ik onacceptabel gezien de risico's voor

mijn kinderen wat betreft kanker. Binnen de zakelijk rechtstrook is het schade-

vergoedingsbeleid van de N.V. Sep zodanig dat indien bewoners willen verhuizen dat

redelijkerwijs mogelijk is -althans in de gevallen die ik ken. Blijft wel echter het feit dat er

nieuwe bewoners komen.

STANDPUNT VAN SEP

Hoogspanningslijnen, maar ook elektrische apparaten thuis en op de werkplek, veroorzaken

elektrische en magnetische velden. Er wordt al sinds het einde van de 70-er jaren in

wetenschappelijke tijdschriften gediscussieerd over de vraag of deze velden nadelig kunnen

zijn voor de gezondheid. De laatste jaren wordt deze discussie ook in kranten en niet-

wetenschappelijke tijdschriften gevoerd. Het is begrijpelijk dat het lezen over mogelijke

gevaren van hoogspanningslijnen heeft geleid tot ongerustheid bij de bevolking.
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In deze brochure geeft de Natuurkundewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen aan wat

elektrische en magnetische velden zijn, wat het risico van deze velden kan zijn voor de

volksgezondheid en welke maatregelen een eventueel risico zouden kunnen verminderen. Sep

(N.V. Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven) is gevraagd haar standpunt te geven

over de zaken die in de brochure aan de orde komen.

Sep is van mening dat het ontstaan en de werking van elektrische en magnetische velden in

grote lijnen correct is weergegeven in de brochure. Enkele onjuistheden, bijvoorbeeld in de

beschrijving van de uitgangspunten voor de IRPA-grenswaarden, zijn van ondergeschikt

belang. Er wordt een goed overzicht gegeven van de sterke en zwakke kanten van

bevolkingsonderzoeken. Daarna wordt een aantal belangrijke bevolkingsonderzoeken

genoemd, waarin een samenhang tussen blootstelling van bevolkingsgroepen aan magnetische

velden en een toename van het aantal kankergevallen werd onderzocht. Hierbij wordt

aangegeven dat als een bevolkingsonderzoek een samenhang toont, dit niet bewijst dat de

hoogspanningslijn of het magnetische veld van de lijn de oorzaak is van extra kankergevallen.

Volgens de brochure moeten de bevolkingsonderzoeken serieus worden genomen. Sep neemt

de bevolkingsonderzoeken serieus, maar neemt ook de kritische beoordeling van deze

onderzoeken door wetenschappelijke commissies serieus. Bij kritische beoordeling blijken

bevolkingsonderzoeken een aantal onvolkomenheden te vertonen.

Onduidelijkheid over de blootstelling aan magnetische velden

Het vaststellen van de werkelijke blootstelling van bevolkingsgroepen aan magnetische velden

is niet mogelijk. Het magnetisch veld van een hoogspanningslijn verandert de gehele dag door.

Elektrische huishoudelijke apparaten geven tijdens gebruik magnetische velden in woningen

die van vergelijkbare sterkte kunnen zijn als die van hoogspanningslijnen. De mensen in de

onderzochte bevolkingsgroepen zijn niet alleen thuis, maar verplaatsen zich voortdurend. De

blootstelling wordt geschat of berekend uit algemene gegevens van de hoogspanningslijnen,

waarbij magnetische velden van huishoudelijke apparatuur niet zijn meegerekend. In een

aantal onderzoeken waarin een samenhang tussen kanker en magnetische velden werd

vastgesteld, zijn naast de schattingen of berekeningen van het magnetisch veld ook metingen

uitgevoerd. Er bleek dan geen samenhang met de gemeten magnetische velden. Het aantal

kankergevallen is in deze situaties zo laag dat een kleine verschuiving in de geschatte

blootstelling tot heel andere resultaten kan leiden.
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Onvoldoende onderzoek naar andere oorzaken van kanker

Er is in de meeste onderzoeken onvoldoende rekening gehouden met andere mogelijke

oorzaken van kanker zoals roken (kinderen met rokende ouders), alcohol, gebruik van

bestrijdingsmiddelen, verkeer, luchtverontreiniging. In één onderzoek waarin ook de invloed

van verkeer werd onderzocht, bleek voor dezelfde groep kankerpatiënten een samenhang

tussen kanker en het verkeer langs de woningen twee maal zo groot als tussen kanker en

hoogspanningslijnen langs de woningen.

Slechte reproduceerbaarheid en vergelijkbaarheid van de onderzoeken

De resultaten van de helft van de onderzoeken tonen een samenhang tussen wonen nabij een

hoogspanningslijn en het vaker voorkomen van de een of andere vorm van kanker, de andere

helft van de onderzoeken wijst niet op een samenhang. De meeste onderzoeken zijn niet met

elkaar vergelijkbaar, maar ook vergelijkbare onderzoeken geven verschillende en vaak

tegenstrijdige resultaten.

Geen dosis-effect relatie

Bij bestudering van de effecten van een bepaalde invloed op mens of dier wordt er van

uitgegaan dat een versterking van de invloed ook een groter effect geeft. Als dit niet het geval

is, is het onzeker of het waargenomen effect een gevolg is van de onderzochte invloed. Geen

van de bevolkingsonderzoeken toonde een dosis-effect relatie.

Onvolkomenheden in de onderzoekmethoden

Het grootste deel van de bevolkingsonderzoeken vertoont onvolkomenheden in de uitvoering

of in behandeling van de gegevens. In een advies van de Nederlandse Gezondheidsraad aan

de regering uit 1992 s zijn van de 26 bevolkingsonderzoeken de methodologische

onvolkomenheden aangegeven. Ook een Zweedse studie, die in Nederland veel aandacht

kreeg en verscheen na het advies van de Gezondheidsraad, is niet correct uitgevoerd. Deze

studie wees op een verband tussen hoogspanningslijnen en kanker. Bij correcte uitvoering van

het onderzoek en correcte behandeling van de gegevens was waarschijnlijk geen verband

gevonden. Irnich, professor medische techniek aan de universiteit van Gieszen, bekritiseert de

Zweedse studie in de Frankfurter Algemeine Zeitung van 16-6-1993 en besluit zijn kritiek met

de stelling dat deze studie, opgezet om een mogelijk verband tussen magnetische velden en

kanker te onderzoeken, bij kritische beschouwing het beste bewijs levert dat dit verband er

niet is.
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Er is geen biologische verklaring voor het waargenomen effect

Er is een groot aantal hypothesen opgesteld om een samenhang tussen magnetische velden en

kanker te verklaren. Geen van deze hypothesen kon worden bewezen.

Bij het beantwoorden van de vraag wat de onderzoeken betekenen moeten deze onvolko-

menheden van de onderzoeken worden meegewogen. Sep is van mening dat, na kritische

beoordeling van de resultaten van de bevolkingsonderzoeken, het antwoord moet zijn: "er kon

niet wetenschappelijk worden aangetoond dat er een verband bestaat tussen het wonen bij

hoogspanningslijnen en het krijgen van kanker". In de brochure wordt als antwoord gegeven

dat uit de  onderzoeken blijkt dat misschien wel 10 op de miljoen jongeren kanker krijgen

indien ze vlakbij hoogspanningslijnen wonen en dat de overheid hier iets aan zou moeten doen.

Hierna wordt gezegd dat het onzeker is of het echt de hoogspanningslijnen zijn die kanker

veroorzaken. Dit is geen objectief en wetenschappelijk gefundeerd antwoord.

Zoals hiervoor reeds aangegeven heeft ook de Nederlandse Gezondheidsraad de problema-

tiek van magnetische velden en kanker bestudeerd. In zijn advies aan de regering concludeert

de Gezondheidsraad dat er geen reden is voor ongerustheid. Voluit luidt de conclusie:

Er is onvoldoende wetenschappelijke grond om aan te nemen dat chronische

blootstelling aan elektromagnetische velden met een lage veldsterkte, zoals die
voorkomen in de woon- en werkomgeving, nadelige effecten op de gezondheid

veroorzaakt. Een dergelijke blootstelling heeft geen aangetoonde invloed op het

ontstaan of de ontwikkeling van kanker. Ook is niet gebleken dat zij een

vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap veroorzaakt of negatieve invloed

uitoefend op de ongeboren vrucht.

Onder woon- en werkomgeving worden ook woningen bij hoogspanningslijnen gerekend. De

publikatie van enkele nieuwe studies na het verschijnen van het advies van de

Gezondheidsraad was geen reden deze conclusie te herzien. Deze conclusie is in overeen-

stemming met de conclusies van de Wereld Gezondheidsorganisatie en de Internationale

Vereniging voor Stralingsbescherming.

Nederland staat met het standpunt "er is geen reden voor ongerustheid" niet alleen. Voor

zover er in andere Europese landen een uitspraak werd gedaan zijn deze uitspraken van

dezelfde strekking.
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Na het verschijnen van drie scandinavische bevolkingsonderzoeken naar effecten van

magnetische velden reageert professor Draper, directeur van de Onderzoekgroep Kanker bij

Kinderen van de universiteit van Oxford in het British Medical Journal van 9 oktober 1993 op

deze en eerder gepubliceerde studies. Hij stelt vast dat ondanks de vele studies die tot nu toe

zijn uitgevoerd, er geen oorzakelijk verband is vastgesteld tussen magnetische velden en het

ontstaan of de ontwikkeling van kanker. Tot dezelfde conclusie komt Doll, hoofd van de

Engelse commissie voor Stralingsbescherming (NRPB). De Zweedse nationale commissie

voor elektrische veiligheid heeft samen met drie andere departementen in mei een

informatieboekje uitgegeven over elektromagnetische velden. Hierin wordt gezegd dat er geen

wetenschappelijke basis is om te besluiten tot het vaststellen van een grenswaarde voor

blootstelling aan magnetische velden.

Het standpunt van Sep is duidelijk. Dit standpunt luidt: er is geen reden om aan te nemen

dat hoogspanningslijnen nadelig zijn voor de gezondheid. Dit standpunt is gebaseerd op

het standpunt van nationale en internationale wetenschappelijke commissies.

Ook op de vraag "Wat te doen?" heeft Sep een duidelijk antwoord.

1. Zorgen voor goede voorlichting. Hiervoor is door de elektriciteitsbedrijven een brochure

samengesteld en worden door Sep en KEMA alle binnenkomende vragen beantwoord.

2. Toepassen van de door de internationale Vereniging voor Stralingsbescherming (IRPA)

voorgestelde grenswaarden. Toepassing van deze grenswaarden wordt door de Gezond-

heidsraad aan de regering geadviseerd omdat in de industrie velden met zeer hoge

veldsterkten kunnen voorkomen die direct waarneembare effecten kunnen veroorzaken. De

magnetische velden onder hoogspanningslijnen blijven altijd en onder alle omstandigheden

onder deze grenswaarden.

Volgens deze brochure willen bewoners die geen hoogspanningslijn naast hun deur willen een

overtuigend bewijs dat hoogspanningslijnen onschadelijk zijn.  Het is helaas niet mogelijk dat

bewijs te leveren. De uitgevoerde onderzoeken hebben geen risico aangetoond, maar

onderzoek kan nooit bewijzen dat een risico niet bestaat. Sep is het daarom absoluut niet

eens met de opmerking in de inleiding van deze brochure, namelijk dat op de vraag of

hoogspanningslijnen kanker kunnen veroorzaken "onderzoek nog geen duidelijk antwoord

heeft opgeleverd en dat U er dus voorlopig zelf een antwoord op moet geven". Op deze vraag

is door een aantal onafhankelijke wetenschappelijke commissies antwoord gegeven. De

antwoorden van deze commissies waren gelijkluidend: "Er is, ondanks het vele onderzoek dat
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is uitgevoerd, niet aangetoond dat hoogspanningslijnen nadelig zijn voor de gezondheid". Dit

antwoord kan u helpen als U voor Uzelf een antwoord op deze vraag zoekt.

STANDPUNT VAN EEN BEWONER

Als de Maas in Limburg buiten haar oevers treedt krijgt de bevolking er natte voeten. Zonder

de Maas geen overstroming en zonder overstroming geen natte voeten.

Het verband is duidelijk, maar de oorzaak is eigenlijk een combinatie van factoren. Voor de

bevolking van Limburg maakt het verschil tussen 'verband' en 'oorzaak' niet uit want de natte

voeten blijven.

Als hoogspanningsleidingen magnetische velden maken, heeft de bevolking in  de nabijheid

daarvan een verhoogde kans op kanker. Zonder hoogspanningleidingen geen magnetische

velden, zonder magnetische velden geen verhoogde kans op kanker.

Het verband is duidelijk, maar de oorzaak is eigenlijk een combinatie van factoren. Voor de

bevolking in de nabijheid van hoogspanningsleidingen maakt het verschil tussen 'verband' en

'oorzaak' niet uit want de verhoogde kans op kanker blijft.

De combinatie is bepalend. Verbreek de combinatie en de verhoogde kans op resp. natte

voeten en kanker is ongedaan gemaakt.

Een oorzakelijk verband tussen het ontstaan van kanker en het wonen in de nabijheid van

hoogspanningsleidingen zal door bevolkingsonderzoek niet worden aangetoond.

Bevolkingsonderzoek zal nooit meer dan een 'samenhang' aantonen en dat is tot nu toe

misbruikt als legitimatie voor het ongewijzigd voortzetten van fout beleid. Zolang de resultaten

van bevolkingsonderzoek oneigenlijk worden gebruikt is meer van hetzelfde niet waarop de

bewoners zitten te wachten.

Het is griezelig om vast te stellen met welk gemak overheid en energie-producenten zich

wentelen in een zelf gecreëerde weelde: lever bewijs dat wij op voorhand onaantoonbaar

hebben verklaard. Mocht onverhoopt het onmogelijk geachte bewaarheid worden, dan zal het

antwoord luiden: 'Ja... maar..., de wetenschap...' en 'We wisten het toen niet zeker'.

STANDPUNT VAN HET MINISTERIE VROM
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Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) volgt al

jaren met interesse de wetenschappelijke publikaties over mogelijke negatieve effecten op de

gezondheid van extreem laag-frequente elektromagnetische (ELF-EM) velden. De grote

stroom van wetenschappelijke bevindingen en de daaropvolgende veelvoud van reacties bij

de bevolking heeft de Minister van VROM ertoe gebracht om op 26 augustus 1991 advies

aan de Gezondheidsraad te vragen over de gezondheidsrisico's van blootstelling aan ELF-EM

velden. Dit advies is op 8 april 1992 ontvangen. Sindsdien zijn nieuwe wetenschappelijke

bevindingen gepubliceerd die, naar de mening van de Gezondheidsraad, niet zodanig van aard

zijn dat het advies moet worden herzien. De Gezondheidsraad heeft overigens in haar advies

aangegeven dat een hernieuwde evaluatie van de onderzoeksgegevens na verloop van tijd

wenselijk is. Het Ministerie van VROM hanteert vooralsnog het advies van de

Gezondsheidsraad als uitgangspunt voor beleidsformulering inzake gezondheidsrisico's van

ELF-EM velden en komt aldus tot de conclusie dat er onvoldoende reden voorhanden is om

aan te nemen dat chronische blootstelling aan dergelijke velden, met een veldsterkte die

voorkomt in de woon- en werkomgeving, nadelige effecten op de gezondheid veroorzaakt.

Nadere regelgeving inzake dit onderwerp wordt door het Ministerie derhalve thans niet

opportuun geacht. 

Het Ministerie is echter tevens van mening dat de periodiek terugkerende onrust onder de

bevolking, als gevolg van de berichtgeving in de Nederlandse media over onderzoeksre-

sultaten inzake ELF-EM velden, serieus genomen dient te worden. Om die reden is besloten

om op korte termijn een advies-circulaire uit te brengen die beoogt dat gemeenten, inspecties,

GG&GD's en andere instanties een handvat hebben om deze onrust en daarmee

samenhangende vragen tegemoet te treden.

STANDPUNT COÖRDINATOR NATUURKUNDEWINKEL

De aandacht voor kanker door hoogspanningslijnen kan niet los worden gezien van de

enorme aandacht voor de gezondheid door zowel individuen als de samenleving als geheel.

Die aandacht heeft geleid tot de enorme kosten van de gezondheidszorg, die we kennelijk nog

steeds willen betalen. Toch zitten daar grenzen aan, bijvoorbeeld omdat onderzoek en nieuwe

geneesmiddelen meer dan handenvol geld kost. Als we het ene doen, moeten we iets anders

echt laten. 

Maar ook heeft gezondheid zo'n gewicht gekregen dat elk risico bijna automatisch moet

worden uitgebannen. Het is bijna onfatsoenlijk om te opperen dat we sommige aandoeningen

of risico's misschien moeten leren accepteren. 
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We leven in een wereld waarvan ontzettend veel niet bekend is. Hoe gezond of ongezond is

het om veel of weinig witbrood, spruitjes, vis, spinazie, vlees, alcohol, bestraalde of gerookte

etenswaren of conserveringsmiddelen te nuttigen; om aluminium of emaille pannen te

gebruiken; te roken of mee te roken -zelfs als foetus; om in huizen te wonen waarin vocht,

radon, formaldehyde, stikstofoxyden en lijmen voorkomen; om buiten te komen waar smog,

ozon, asbest, zure regen, verkeersvervuiling, herrie en agressie heersen ? Uit onderzoek blijkt

vaak dat er heel wat slecht is voor de gezondheid, maar men moet daarbij wel de proporties

in het oog houden: heel vaak gaat het om kleine tot zeer kleine risico's waarvoor men in

andere gevallen de hand niet omdraait. Voor een hele bevolking betekent dat veelal enkele

sterfgevallen, maar de kans dat dat net die ene persoon -Uzelf of uw kind- is, is wel heel erg

klein. 

Het risico een verkeersongeval te krijgen is groter dan alle hierboven bedoelde risico's; elk

jaar weer zijn er watersporters die bij die sport het leven laten, mensen die zonsverbranding

oplopen, benen breken bij het skiën, hun gehoor beschadigen door te harde muziek. Het zijn

min of meer vrijwillig aangegane risico's die men ook in getallen kan uitdrukken, en die

bepaald niet verwaarloosbaar zijn. Maar het zijn herkenbare risico's: we zien oorzaak en

gevolg duidelijk met elkaar verbonden. En we kiezen zelf voor zo'n activiteit, ook al is die dan

riskant.

De risico's die uit bevolkingsonderzoeken naar voren komen zijn veel minder tastbaar: er

vallen statistisch doden die sterven aan iets wat zoveel anderen toch ook krijgen. Iemand die

longkanker krijgt zal nooit weten of dat komt door het (mee)roken, door radon in de

omgeving, plutonium van de kernbomproeven of misschien gewoon door pech zonder zo'n

oorzaak van buiten. Het is helemaal niet zeker dat die statistische doden er ook echt zijn. Er

wordt al gesproken van "spookrisico's": risico's die je angst aan kunnen jagen, maar niet

grijpbaar zijn t. De onderzoeken laten wel zien dat sterfte -misschien- samenhangt met een of

andere blootstelling, maar wat moet je voor maatregelen nemen als je eigenlijk niet snapt hoe

die samenhang is ? 

De overheid heeft een meetlat voor risico's ontwikkeld: alleen de (berekende) kans dat u

dood of ernstig ziek raakt telt daarbij. Het maakt niet uit of het om een kind of bejaarde gaat,

of de riskante activiteit nodig is of overbodig, of het veel of weinig mensen treft, of het iets is

wat we graag hebben of niet. Persoonlijk vind ik zo'n risico -alleen een getal- te mager, maar

de overheid, de samenleving, heeft het nu eenmaal vastgesteld. En volgens dat beleid mag de

kans dat hoogspanningslijnen (of een andere bron of activiteit) schadelijk zijn niet meer dan 1

op de miljoen zijn. Het risico van hoogspanningslijnen, gebaseerd op goede onderzoeken, lijkt
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echter hoger te zijn. Ik vind dat de overheid dan hoort aan te geven wat we daaraan moeten

doen. En dat U de overheid daarop kunt aanspreken. 

Maar ik maak me persoonlijk over dat risico niet druk: ik werk liever aan grotere of meer

aanwijsbare risico's, bijvoorbeeld veel veiliger verkeer. Sterker nog: als ik iets belangrijk vind,

mag daar voor mij best wat risico tegenover staan. 

Wel kan ik me heel goed voorstellen dat we voortaan proberen om meer afstand te houden

tussen woning en hoogspanningslijn als dat zonder veel moeite kan: gewoon, baat het niet dan

schaadt het niet. Iets anders is dat ik zelf hoogspanningslijnen niet echt mooi vind en er

dáárom niet vlak bij zou willen wonen (hoewel ik het geluid ervan wel spannend vind). Maar

er zijn ook mensen die het prachtig vinden; en dat gun ik ze van harte.



blz. 32 Hoogspanningslijnen gevaarlijk ?

Natuurkundewinkel RuG

Binnenshuis  gemiddeld

scheerapparaat

elektrische deken
magnetron (op 50 cm)
kleuren-tv (op 1 m)

Buitenshuis bij hoogspanningsleiding

380 kV

220 kV

110 kV

0,01            0, 1              1                10             100           1000

mixer (op 30 cm)

Toelaatbare waarde (IRPA-richtlijn):
algemene bevolking gehele dag

Sterkte magnetisch veld (in mikrotesla)

30 meter van hartlijn

maximaal onder leiding

Sterkte van magnetische velden in huis en bij hoogspanningsleidingen; 
vergelijking met internationaal voorgestelde richtlijn

10 HAARDROGERS EN ZENDMASTEN

M a g n e t i s c h e

velden tengevolge

van elektrische

w i s s e l s t r o m e n

ondervinden we

ook thuis en op het

werk: eigenlijk

komen ze in onze

omgeving overal

v o o r .  A l s

magnetische velden

schadelijk zijn, dan

tellen al die

b i j d r a g e n

waarschijnlijk ook

mee. 

Dichtbij elektrische apparaten, bijvoorbeeld vlakbij een haardroger, scheerapparaat, tv of

beeldscherm kunnen velden voorkomen die in sterkte vergelijkbaar zijn met die van

hoogspanningslijnen of zelfs veel sterker. Maar natuurlijk zijn we daar niet voortdurend, of

misschien wel bijna nooit, dichtbij.

Zendmasten veroorzaken ook een elektromagnetisch veld, maar dan bij veel hogere

frequenties dan 50 hertz, waardoor het met meer recht elektromagnetische straling kan

worden genoemd. Vanwege die veel hogere frequenties hoeven de effecten zeker niet

hetzelfde te zijn; ons lichaam absorbeert bijvoorbeeld die hogere frequenties beter. Daarom

kunnen ook de onderzoeksresultaten op het gebied van hoogspanningslijnen niet zonder meer

op zendmasten worden toegepast. 

Voor zendmasten bestaat een Nederlandse richtlijn, die weer gebaseerd is op IRPA-

aanbevelingen: de "Richtlijn voor radiofrequente straling bij zendinrichtingen" van het

Staatstoezicht op de Volksgezondheid van het Ministerie van VROM.
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a:  als tenminste de draad in een gesloten stroomkring is opgenomen

b: fysisch gezien behoren elektromagnetische of EM-velden van 50 Hz net als
radio- en tv-golven, radar, microgolven, infrarood, licht, röntgen- en gammastraling alle
tot het elektromagnetische spectrum. Een belangrijk verschil tussen ioniserende
(röntgen- en gamma-)straling en niet-ioniserende straling (alle overige) is dat de eerste
bindingen in moleculen kan verbreken en daardoor chemische reacties veroorzaken,
terwijl de laatste dat niet kan. 

c: het veld heeft binnen enkele golflengten na uitzending andere eigenschappen
dan daarna: binnen die afstand (bij licht ongeveer een duizendste millimeter, maar bij
een 50 Hz-veld zo'n 100 000 km) zijn bijvoorbeeld het elektrisch en magnetisch veld
niet aan elkaar gekoppeld; daarom is er rond een hoogspanningslijn geen verband
tussen beide (en is de 'gekoppelde' term elektromagnetisch in feite niet juist). 50 Hertz
is voor elektronen -waaruit de elektrische stromen bestaan- zo traag dat men zich beter
kan voorstellen dat ze meedeinen in een kabbelend magnetisch veld dan dat ze
"beschoten" worden met EM-straling. In deze brochure wordt daarom het begrip
straling niet gebruikt bij 50 Hz EM-velden. 

d: behalve natuurlijk licht !

e: de eenheid van magnetische veldsterkte is de tesla (T): een microtesla (µT) is
éénmiljoenste tesla. De vroegere eenheid gauss (G) is gelijk aan 100 µT.

f: zie bijvoorbeeld [van de Schootbrugge]

g: zie bijvoorbeeld [Schreiber 1991]

h: zie [IRPA/INIRC]

i: de cijfers in de tabel komen van de SEP (netlengte 50 kV en hoger) en het
CBS (elektriciteitsproduktie en bevolkingsomvang) 

j: hoe sterk het magnetisch veld onder een hoogspanningslijn is hangt, behalve
van de stroomsterkte door elk der fasedraden, ook af van de hoogte van de
mast en van de afstanden tussen de draden

k: de gemeten en berekende magnetische velden in Zweedse woningen komen uit
[Feychting en Ahlbom]

l: mededeling Koops (KEMA)

NOTEN

(de verwijzingen tussen vierkante haken verwijzen naar de lijst Gebruikte Literatuur)
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m: hoewel: misschien betekent dat dat de controlegroep meer mensen van een
mediterraan type bevat, en zijn die gemiddeld wat kleiner -lichter ?- dan het
noordeuropese type ?

n: de kracht van een epidemiologisch onderzoek is het onderscheidend vermogen
ervan: hoe groot is het effect dat nog kan worden aangetoond. In het Engels: power.

o: Nederland kent ca. 4000 km hoogspanningslijn met een transportspanning van
meer dan 100 kV. Nemen we aan dat er effecten zouden kunnen optreden in een
strook van (totaal) 100 meter aan weerszijden van de lijn, dan beslaat deze in totaal 400
km2, d.w.z. ca. 1 % procent van het Nederlandse areaal. Nemen we ook aan dat direct
onder de lijnen niemand woont, maar dat verder de bevolkingsdichtheid niet afwijkt van
die van geheel Nederland, dan wonen er ca. 100 000 mensen, waaronder 20 000
jeugdigen. In een strook van 200 meter bij de lijn Zwolle-Eemshaven vond Koops 275
woningen (FBJ Koops, KEMA; persoonlijke mededeling). Extrapolatie daarvan levert
30 000 mensen in een strook van 100 meter onder alle lijnen, waaronder 6000
jeugdigen. Een redelijke grootte-ordeschatting van het aantal jeugdigen binnen een
strook van 100 meter lijkt derhalve 10 000 (het gemiddelde) te zijn. Met een risico van
ca. 1x10-5 levert dit 0,1 gevallen van leukemie per jaar, oftewel 1 per 10 jaar. (In NVS-
Nieuws van december 1992 had ik dit uitgewerkt voor een circuitlengte van 8000 km;
correcter is echter het gebruik van de tracélengte van ongeveer 4000 km).

p: zie nota "Omgaan met risico's" van het Ministerie VROM

q: voor 'insiders' nog de volgende opmerking (die ik eens las): als na toediening
van een stof aan ratten 50 % van hen sterft, zien we in feite ook een samenhang.
Omdat we hier (menen te) begrijpen waarom de ratten sterven zien we hierin een
'bewijs' voor de giftigheid van de stof. Het is dat begrijpen waarin epidemiologisch
onderzoek op zichzelf niet kan voorzien.

r: volgens het Amerikaanse Office of Technology Assessment, geciteerd in
[Schreiber en Swaen]

s: zie [Gezondheidsraad]

t: de (vertaalde) term 'spookrisico' komt van het boek "Phantom risk: scientific
inference and the law" 


