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Voorwoord 
 
De aanleiding voor het opstellen van dit handboek was de bezorgdheid onder de 
bevolking over de mogelijke gevolgen van elektromagnetische velden (EM-velden) 
voor de gezondheid. De potentiële risico’s van blootstelling aan elektromagnetische 
velden vanuit installaties zoals elektrische leidingen of basisstations voor mobiele 
telefonie vormen een reeks gecompliceerde problemen voor besluitvormers. Deze 
problemen zijn onder meer het bepalen of blootstelling aan elektromagnetische velden 
gevaren met zich meebrengt en wat het mogelijke gevolg is voor de gezondheid 
(risicobeoordeling), het herkennen van de redenen voor bezorgdheid onder de 
bevolking (risicobeleving), en het implementeren van beleidsmaatregelen ter 
bescherming van de volksgezondheid en als reactie op de bezorgdheid van de 
bevolking (risicobeheer). Een reactie op deze problemen vraagt om de betrokkenheid 
van personen of organisaties met de juiste competenties, een combinatie van relevante 
wetenschappelijke deskundigheid, sterke communicatieve vaardigheden en een goed 
inzicht in beheersmatige en regelgevende aangelegenheden. Dit geldt voor iedere 
context, ongeacht of deze lokaal, regionaal of zelfs nationaal of mondiaal is. 
 

 
 
 
Waarom een dialoog? 
Veel publieke en private organisaties hebben - soms op pijnlijke wijze - een 
fundamentele les geleerd: het is gevaarlijk aan te nemen dat betrokken groepen geen 
zinvolle inbreng willen of kunnen leveren wanneer het gaat om het plaatsen van 
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nieuwe installaties die EM-velden genereren of het goedkeuren van nieuwe 
technologieën voordat deze in gebruik worden genomen. Het is derhalve van 
doorslaggevend belang een dialoog tot stand te brengen tussen alle personen en 
groepen die bij dit soort zaken betrokken zijn. Een doeltreffende dialoog moet onder 
meer bestaan uit overleg met belanghebbenden, onderkenning van wetenschappelijke 
onzekerheden, overweging van alternatieven, en een rechtvaardig en transparant 
besluitvormingsproces. Nalatigheid in dezen kan leiden tot verlies van vertrouwen en 
een gebrekkige besluitvorming, alsook tot vertraging van projecten en toename van de 
kosten. 
 
Voor wie is dit handboek bedoeld? 
Dit handboek beoogt ondersteuning te bieden aan besluitvormers die te maken hebben 
met een combinatie van maatschappelijke verdeeldheid, wetenschappelijke 
onzekerheid, en de behoefte om bestaande installaties te gebruiken en/of de benodigde 
nieuwe installaties op een juiste wijze te plaatsen. Doel van het handboek is om het 
besluitvormingsproces te verbeteren door misverstanden terug te dringen en het 
vertrouwen te vergroten door middel van een betere dialoog. Een succesvolle 
gemeenschappelijke dialoog draagt bij tot de totstandkoming van een open, 
consistent, rechtvaardig en voorspelbaar besluitvormingsproces. Bovendien kan een 
dergelijke dialoog bijdragen tot een tijdige goedkeuring van nieuwe installaties, 
zonder dat de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap hierbij in het gedrang 
komen.  
 
Verwacht wordt dat deze informatie ook voor veel andere overheidsfunctionarissen, 
particuliere groeperingen en niet-gouvernementele organisaties van nut kan zijn. 
Daarnaast kan deze leidraad het publiek helpen bij contacten met 
overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor regelgeving op het gebied van 
milieuhygiëne, of met ondernemingen die installaties exploiteren waarover eventueel 
onrust kan ontstaan. Voor diegenen die meer informatie willen, is een literatuurlijst 
opgenomen. 
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1 Elektromagnetische velden en 
volksgezondheid 

Huidige kennis 
 
Elektromagnetische velden (EM-velden) zijn een natuurlijk verschijnsel en zijn er 
altijd al geweest. Door de vraag naar elektriciteit, de steeds geavanceerder wordende 
technologieën, en de veranderingen in arbeidspraktijken en maatschappelijk gedrag is 
de blootstelling in de leefomgeving aan kunstmatige bronnen van EM-velden 
gedurende de twintigste eeuw echter gestaag toegenomen. Zowel thuis als op het werk 
wordt iedereen blootgesteld aan een complexe mix van elektrische en magnetische 
velden met een grote verscheidenheid aan frequenties.  
 
De potentiële gezondheidseffecten van kunstmatige EM-velden zijn al sinds het eind 
van de negentiende eeuw onderwerp van wetenschappelijke interesse en staan met 
name de laatste dertig jaar sterk in de belangstelling. EM-velden kunnen globaal 
worden onderverdeeld in statische en laagfrequente elektrische en magnetische 
velden, doorgaans afkomstig van elektrische leidingen, elektrische huishoudelijke 
apparatuur en computers, en hoogfrequente of radiofrequente velden, meestal 
afkomstig van radarinstallaties, radio- en televisiezendstations, mobiele telefoons en 
de bijbehorende basisstations, inductieverwarmingsapparatuur en 
diefstalbeveiligingen.  
 
In tegenstelling tot ioniserende straling (zoals gammastraling afkomstig van 
radioactieve materialen, kosmische straling en röntgenstraling), behorend tot het 
bovenste gedeelte van het elektromagnetisch spectrum, zijn EM-velden veel te zwak 
om de bindende krachten die moleculen in cellen bijeenhouden te verbreken; ze 
kunnen derhalve geen ionisaties teweegbrengen. Dit is de reden dat 
elektromagnetische straling 'niet-ioniserende straling' (NIS) wordt genoemd. Figuur 1 
toont de relatieve positie van EM-velden in het bredere elektromagnetisch spectrum. 
Infrarode, zichtbare, ultraviolette en ioniserende straling komen in dit handboek 
verder niet aan de orde. 
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Figuur 1 - Het elektromagnetisch spectrum. 
 
Wat gebeurt er bij blootstelling aan elektromagnetische velden? 
Elektrische spanningen zijn van nature in het menselijk lichaam aanwezig, en zijn 
essentieel voor het normaal functioneren van het lichaam. Alle zenuwen geven 
signalen door met behulp van elektrische impulsen. De meeste biochemische reacties 
- van reacties die betrekking hebben op de stofwisseling tot reacties die te maken 
hebben met hersenactiviteit - gaan gepaard met elektrische processen. 

De gevolgen van blootstelling van het menselijk lichaam of menselijke 
lichaamscellen aan externe EM-velden zijn voornamelijk afhankelijk van hun 
frequentie en intensiteit of sterkte. De frequentie beschrijft het aantal trillingen of 
cycli per seconde. Bij lage frequenties gaan EM-velden door het lichaam heen; bij 
radiofrequenties worden de velden deels geabsorbeerd en dringen ze slechts over een 
korte afstand het weefsel in. 
 
Laagfrequente elektrische velden beïnvloeden de verdeling van elektrische ladingen 
aan de oppervlakte van geleidende weefsels en veroorzaken een elektrische stroom in 
het lichaam (iguur 2a). Laagfrequente magnetische velden wekken in het menselijk 
lichaam elektrische kringstromen op (figuur 2b). De sterkte van deze geïnduceerde 
elektrische stromen is afhankelijk van de intensiteit van het externe magnetische veld 
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en de grootte van de kringloop die de stroom volgt. Als de elektrische stromen sterk 
genoeg zijn, kan dit leiden tot stimulering van zenuwen en spieren.  
 

 
(a)      (b) 

Figuur 2 - (a) Elektrische velden dringen niet noemenswaardig het lichaam binnen, 
maar bouwen een spanning aan het oppervlak van het lichaam op, terwijl (b) 
blootstelling aan magnetische velden tot elektrische kringstromen binnen het lichaam 
leidt. 
 
Bij radiofrequenties (RF) dringen de velden slechts over een korte afstand in het 
lichaam. De energie van deze velden wordt geabsorbeerd en omgezet in beweging van 
moleculen. Wrijving tussen snel bewegende moleculen leidt tot een 
temperatuurstijging. Dit effect wordt gebruikt in huishoudelijke apparatuur, zoals bij 
het verwarmen van voedsel in magnetronovens, en in veel industriële toepassingen, 
zoals het lassen van plastic of het verhitten van metaal. De sterktes van de RF-velden 
waaraan mensen in onze leefomgeving normaliter worden blootgesteld, zijn veel lager 
dan de veldsterktes die nodig zijn om een aanmerkelijke verhitting te realiseren.  

 
Biologische effecten en gezondheidseffecten 
Biologische effecten zijn meetbare reacties van organismen of cellen op een stimulus 
of een verandering van de omgeving. Dergelijke reacties, zoals een versnelde hartslag 
na het drinken van koffie of het slaperig worden in een benauwde ruimte, zijn niet per 
definitie schadelijk voor de gezondheid. Reacties op veranderingen in de omgeving 
zijn een normaal onderdeel van het leven. Het lichaam kan echter onvoldoende 
compensatiemechanismen hebben om alle belastingen of veranderingen in de 
omgeving te compenseren. Langdurige blootstelling aan omgevingsfactoren kan, zelfs 
als deze maar van beperkte omvang is, een gezondheidsrisico vormen als de 
blootstelling leidt tot stress. Bij mensen is een nadelig gezondheidseffect het gevolg 
van een biologisch effect dat een meetbare vermindering van de gezondheid of van 
het welbevinden van blootgestelde personen veroorzaakt.  
 
Het niet overschrijden van blootstellingslimieten die in nationale en internationale 
richtlijnen worden aanbevolen, draagt er toe bij om de risico’s te beheersen die het 
gevolg kunnen zijn van blootstelling aan EM-velden die mogelijk schadelijk zijn voor 
de gezondheid. Er is thans veel discussie over de vraag of langdurige blootstelling aan 
lage veldsterktes die onder de blootstellingslimieten liggen schadelijk kan zijn voor de 
gezondheid of het welzijn van mensen. 
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Conclusies uit wetenschappelijk onderzoek 
 
Laagfrequente velden 
Er is momenteel veel wetenschappelijke kennis over de gezondheidseffecten van EM-
velden, gebaseerd op een groot aantal epidemiologische, proefdier- en 
weefselkweekonderzoeken. Veel gezondheidskundige effecten, variërend van 
voortplantingsstoornissen tot cardiovasculaire of neurodegeneratieve ziekten, zijn 
inmiddels onderzocht, maar tot op heden zijn de meest consistente aanwijzingen 
gevonden voor kinderleukemie. In 2001 heeft het IARC (het International Agency for 
Research on Cancer; het internationale agentschap voor onderzoek naar kanker van 
de WHO) een werkgroep van wetenschappelijk deskundigen de onderzoeken laten 
beoordelen die zijn uitgevoerd naar de kankerverwekkendheid van statische en 
extreem laagfrequente (ELF) elektrische en magnetische velden. Gebruikmakend van 
de standaard IARC-classificatie die de resultaten van onderzoek aan mensen, 
proefdieren en in het laboratorium tegen elkaar afweegt, zijn extreem laagfrequente 
magnetische velden geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend bij mensen, op 
grond van de resultaten van epidemiologische onderzoeken naar kinderleukemie. Een 
voorbeeld van een bekend middel dat ook in deze categorie wordt geclassificeerd, is 
koffie, dat het risico op nierkanker kan vergroten terwijl het tegelijk een 
beschermende werking heeft tegen darmkanker. "Mogelijk kankerverwekkend bij 
mensen" is een classificatie die gebruikt wordt om een middel aan te duiden waarvoor 
beperkte aanwijzingen zijn voor kankerverwekkendheid bij mensen en onvoldoende 
bewijzen voor kankerverwekkendheid bij proefdieren. De gegevens met betrekking 
tot alle andere vormen van kanker bij kinderen en volwassenen, evenals andere 
vormen van blootstelling (bijvoorbeeld aan statische velden en extreem laagfrequente 
elektrische velden) werden als niet te classificeren beschouwd, vanwege onvoldoende 
of niet-eenduidige wetenschappelijke informatie. Ofschoon het IARC extreem 
laagfrequente magnetische velden heeft geclassificeerd als mogelijk 
kankerverwekkend bij mensen, blijft het mogelijk dat er andere verklaringen bestaan 
voor de waargenomen associatie tussen blootstelling aan extreem laagfrequente 
magnetische velden en kinderleukemie. 
 
Hoogfrequente velden 
Voor radiofrequente velden lijken de beschikbare wetenschappelijke gegevens erop te 
wijzen dat blootstelling aan RF-velden met een lage veldsterkte (zoals die worden 
uitgezonden door mobiele telefoons en hun basisstations) geen nadelige gevolgen 
voor de gezondheid heeft. Een aantal wetenschappers heeft geringe effecten van het 
gebruiken van een mobiele telefoon gerapporteerd, zoals veranderingen in 
hersenactiviteit, reactietijden en slaappatronen. Voorzover deze effecten zijn 
bevestigd, lijken ze binnen de natuurlijke variaties bij de mens te liggen.  
 
Momenteel zijn de onderzoeksinspanningen gericht op de vraag of 
langetermijnblootstelling aan RF-velden met geringe veldsterktes nadelige gevolgen 
voor de gezondheid kan hebben - zelfs bij veldsterktes die te gering zijn om een 
belangrijke temperatuurverhoging teweeg te brengen. Verschillende recente 
epidemiologische onderzoeken naar gebruikers van mobiele telefoons hebben geen 
overtuigende aanwijzingen voor een verhoogd risico op hersenkanker opgeleverd. De 
technologie is echter te jong om effecten op de lange termijn uit te sluiten. Mobiele 
telefoons en basisstations brengen verschillende blootstellingssituaties met zich mee. 
De blootstelling aan RF-velden is voor gebruikers van mobiele telefoons veel hoger 
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dan voor mensen die in de omgeving van basisstations wonen. Met uitzondering van 
signalen die sporadisch worden gebruikt om de verbinding met nabijgelegen 
basisstations te behouden, zenden mobiele telefoons uitsluitend RF-energie uit 
wanneer er een gesprek wordt gevoerd. Basisstations daarentegen zenden voortdurend 
signalen uit, hoewel de niveaus waaraan het publiek wordt blootgesteld uiterst laag 
zijn, zelfs voor mensen die vlakbij een basisstation wonen. 
 
Gezien het wijdverbreide gebruik van de technologie, de mate van wetenschappelijke 
onzekerheid, en het niveau van maatschappelijke bezorgdheid, is diepgaand 
wetenschappelijke onderzoek en een heldere communicatie met het publiek 
noodzakelijk.  
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2 Communicatie over risico's 
van EM-velden 

Omgaan met publieke beleving  
 
De hedendaagse technologie levert krachtige instrumenten op waarmee niet alleen de 
economische ontwikkeling wordt bevorderd, maar die ook een scala aan voordelen 
voor de samenleving bieden. Technologische vooruitgang is echter altijd al in verband 
gebracht met veronderstelde en aangetoonde gevaren en risico's. Toepassing van EM-
velden in de industrie, de handel en het huishouden vormt daarop geen uitzondering. 
Rond het begin van de twintigste eeuw waren de mensen bezorgd over de mogelijke 
gezondheidseffecten van gloeilampen en de velden afkomstig van de draden op 
telefoonpalen. Er kwamen geen nadelige gezondheidseffecten aan het licht, en 
gaandeweg werden deze technologieën als onderdeel van het dagelijks leven 
geaccepteerd. Begrip van en aanpassing aan nieuw geïntroduceerde technologieën zijn 
deels afhankelijk van de manier waarop de nieuwe technologie wordt gepresenteerd 
en hoe de risico's en voordelen ervan worden geïnterpreteerd door een steeds alertere 
bevolking.  
 
Over de gehele wereld maken mensen zich zorgen over de mogelijkheid dat 
blootstelling aan EM-velden afkomstig van onder meer hoogspanningslijnen, 
radarinstallaties, mobiele telefoons en de basisstations voor mobiele telefonie, de 
gezondheid kan aantasten, in het bijzonder bij kinderen. Dat heeft in verscheidene 
landen tot grote weerstand geleid tegen de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen en 
netwerken voor mobiele telefonie. Bezorgdheid onder de bevolking over nieuwe 
technologieën komt vaak voort uit onbekendheid en het idee dat krachten die men zelf 
niet kan waarnemen, gevaar opleveren. 
 
In het nabije verleden is gebleken dat maatschappelijke weerstand tegen nieuwe 
technologie niet alleen voorkomt uit een gebrek aan kennis over de gevolgen van die 
technologie voor de gezondheid. Een andere oorzaak is, dat in de communicatie 
tussen wetenschappers, overheden, vertegenwoordigers van de industrie en de 
bevolking in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met verschillen in de 
beleving van risico's. Daarom zijn risicobeleving en risicocommunicatie dan ook 
belangrijke aspecten bij het EM-velden probleem. 
 
Dit deel van het handboek beoogt overheden, de industrie en leden van de bevolking 
een kader te bieden waarbinnen een effectieve communicatie over aan EM-velden 
gerelateerde gezondheidsrisico's kan worden opgezet en in stand kan worden 
gehouden. 
 
Risico's definiëren 
Voor een beter begrip van de manier waarop mensen risico's beschouwen is het van 
belang gezondheidsgevaar te onderscheiden van gezondheidsrisico. Voorwerpen of 
bepaalde omstandigheden kunnen een mogelijk gevaar opleveren voor de gezondheid. 
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Risico is de waarschijnlijkheid (of kans) dat iemand schade lijdt door een bepaald 
gevaar. 
 
 

Gevaar en risico 
 
• Autorijden is een potentieel gevaar voor de gezondheid. Hard rijden in een auto 

houdt risico in. Hoe hoger de snelheid, des te groter het risico van het autorijden. 
• Aan elke activiteit is risico verbonden. Het is mogelijk risico's te verminderen 

door bepaalde activiteiten te vermijden, maar risico's kunnen niet volledig 
uitgesloten worden. Een wereld zonder risico’s bestaat niet. 

 
 
Meerdere factoren bepalend voor het risico van EM-velden 
Wetenschappers beoordelen een gezondheidsrisico door alle beschikbare 
wetenschappelijke aanwijzingen te wegen en kritisch te evalueren, om zo tot een 
doorwrochte risicobeoordeling te komen (zie kader hieronder). Het publiek kan tot 
een eigen beoordeling van een risico komen via een totaal afwijkend proces, dat vaak 
niet is gebaseerd op meetbare informatie. Dit beleefde risico kan uiteindelijk bij het 
bepalen van commerciële investeringen en overheidsbeleid even belangrijk worden 
als het meetbare risico. 
 

 
Basisprincipes risicobeoordeling 

 
Risicobeoordeling is een georganiseerd proces om de waarschijnlijkheid van nadelige 
gezondheidsgevolgen van blootstelling aan een agens in de leefomgeving te 
beschrijven en te schatten. Het proces bestaat uit vier stappen: 
 
1. Identificatie van gevaren - de identificatie van een potentieel gevaarlijk agens of 

potentieel gevaarlijke blootstellingssituatie (bijv. een bepaalde stof of 
energiebron) 

2. Bepaling van de dosis-effectrelatie - de schatting van de relatie tussen dosis of 
blootstelling aan het agens of de situatie en het optreden en/of de ernst van een 
effect 

3. Beoordeling van de blootstelling - de beoordeling van de mate van (potentiële) 
blootstelling in feitelijke situaties 

4. Karakterisering van het risico - de synthese en samenvatting van informatie 
over een potentieel gevaarlijke situatie in een vorm die bruikbaar is voor 
besluitvormers en belanghebbenden.  

 
 
Factoren die medebepalend zijn voor de risicobeleving van individuen, zijn 
fundamentele maatschappelijke en persoonlijke waarden (bijv. tradities, gewoonten), 
alsmede eerdere ervaringen met technologische projecten (bijv. dammen, 
energiecentrales). Deze factoren kunnen een verklaring zijn voor plaatselijke 
bezorgdheden, mogelijke vooroordelen of dubbele agenda's of aannames. Door 
zorgvuldig aandacht te schenken aan de maatschappelijke aspecten van ieder project 
kunnen beleidsmakers en managers binnen het kader van een degelijk 
risicobeheersingsprogramma gefundeerde beslissingen nemen. Uiteindelijk is 
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risicobeheer alleen effectief als er rekening wordt gehouden met zowel gemeten als 
ervaren risico's (figuur 3). 
 

 
 

Figuur 3 – Evaluatie, interpretatie en regulering van aan EM-velden gerelateerde 
risico's. 

Het aan het licht brengen van problemen en de wetenschappelijke beoordeling van de 
risico’s ervan zijn cruciale stappen bij het bepalen van een succesvol 
risicobeheersprogramma. Als vervolg op de risicobeoordeling moet een dergelijk 
programma maatregelen en strategieën omvatten, zoals het zoeken naar alternatieven, 
het nemen en uitvoeren van besluiten, en evaluatie van het proces. Deze componenten 
zijn niet onafhankelijk en zij vinden niet in een vaste volgorde plaats. Elk onderdeel 
wordt daarentegen bepaald door de noodzaak van een beslissing, en de 
beschikbaarheid van informatie en hulpbronnen. Ofschoon een reeks 
risicobeheersmogelijkheden beschikbaar is (zie kader), ligt de nadruk in dit handboek 
op de tweede mogelijkheid, te weten communicatieprogramma's. 
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Verschillende mogelijkheden voor risicobeheersing 
 

• Een beslissing om geen formele maatregelen te nemen is een passende reactie 
in gevallen waarbij het risico erg klein wordt geacht, of waarbij er onvoldoende 
aanwijzingen zijn om formele actie te rechtvaardigen. Deze reactie wordt vaak 
gecombineerd met waakzaam wachten: het blijven volgen van de resultaten van 
onderzoek en metingen en de beslissingen die worden genomen door 
normeringsinstanties, regelgevers en anderen. 

• Communicatieprogramma's kunnen worden gebruikt om mensen te helpen de 
dingen te begrijpen, betrokken te raken bij het proces en hun eigen keuzen te 
maken over wat er dient te gebeuren. 

• Onderzoek vult hiaten in onze kennis, helpt bij het identificeren van problemen, 
en maakt een betere beoordeling van toekomstige risico's mogelijk.  

• Voorzorgsbenaderingen zijn (beleids)maatregelen die door individuen, 
organisaties of overheden worden genomen om mogelijke toekomstige gevolgen 
voor gezondheid of milieu tot een minimum te beperken of te voorkomen. Ze 
kunnen onder meer bestaan uit vrijwillige zelfregulering om - indien dit 
gemakkelijk gerealiseerd kan worden - blootstelling te voorkomen of 
verminderen.  

• Voorschriften zijn formele stappen die door overheden worden genomen om het 
bestaan van mogelijk risicovolle gebeurtenissen en de gevolgen ervan te beperken. 
Er kunnen normen met blootstellingslimieten worden opgelegd, met methoden om 
conformiteit aan te tonen of er kunnen doelstellingen worden geformuleerd die 
gerealiseerd zouden kunnen worden. 

• Beperking van blootstelling of het volledig verbieden van de bron van de 
blootstelling zijn mogelijkheden die worden gebruikt wanneer de mate van 
zekerheid van schadelijke gevolgen hoog is. De mate van zekerheid en de ernst 
van de schadelijke gevolgen zijn twee belangrijke factoren bij de beslissing over 
wat voor maatregelen er genomen moeten worden. 

• Technische mogelijkheden moeten gebruikt worden om (eventueel 
veronderstelde) risico's te verminderen. Voorbeelden zijn de overweging 
elektrische leidingen ondergronds aan te leggen, of het delen van locaties voor 
basisstations voor mobiele telefonie.  

• Beperkende maatregelen hebben betrekking op het aanbrengen van fysieke 
veranderingen in het systeem om blootstelling, en uiteindelijk risico's, te 
beperken. Zo kan bijvoorbeeld het ontwerp van een systeem herzien worden, of 
afscherming worden aangebracht of beschermende apparatuur worden 
geïnstalleerd. 

• Compensatie wordt soms geboden bij hogere blootstelling in een werkomgeving 
of milieu. Mensen kunnen bereid zijn iets van waarde te accepteren in ruil voor 
het aanvaarden van een verhoogde blootstelling. 

 
 
Hoe wordt risico ervaren? 
Er zijn veel factoren die de beslissing van iemand om een risico al dan niet te 
aanvaarden, beïnvloeden. Mensen ervaren risico's als verwaarloosbaar, aanvaardbaar, 
toelaatbaar of onaanvaardbaar, in vergelijking met de voordelen die zij ervaren. De 
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beleving is afhankelijk van persoonlijke factoren, externe factoren, alsmede van de 
aard van het risico. Persoonlijke factoren zijn onder meer leeftijd, geslacht, en 
culturele achtergrond of opleiding. Zo vinden sommige mensen de risico's die 
verbonden zijn aan het gebruiken van drugs aanvaardbaar. Veel andere mensen 
vinden dat juist weer niet. Het vermogen een risico onder controle te houden is 
inherent aan de beslissing een persoonlijk risico te nemen.  
 
Er zijn echter situaties waarin mensen het idee kunnen hebben dat zij de zaak niet 
onder controle hebben. Dit geldt met name wanneer het gaat om blootstelling aan 
EM-velden, waarbij de velden onzichtbaar zijn, de risico's niet gemakkelijk te meten, 
en de mate van blootstelling niet direct gecontroleerd kan worden. Dit wordt nog 
versterkt wanneer men geen directe voordelen in de blootstelling ziet. Onder deze 
omstandigheden is de reactie van de bevolking afhankelijk van de beleving van het 
risico op basis van externe factoren, zoals de beschikbare wetenschappelijke 
informatie, de media en andere vormen van informatieverspreiding, de persoonlijke 
en maatschappelijke economische situatie, publieke opinie, alsmede de structuur van 
het regelgevingsproces en de politieke besluitvorming in de gemeenschap (figuur 4).  
 

 
 
Figuur 4 - Factoren die de beleving van risico’s uit de leefomgeving beïnvloeden. 
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Ook de aard van het risico kan het oordeel van mensen over een risico beïnvloeden. 
Hoe groter het aantal factoren dat bijdraagt aan hoe mensen een risico ervaren, des te 
groter de kans op bezorgdheid. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de volgende 
karakteristieken van een situatie invloed hebben op de beleving van een risico.  
 
• Vertrouwde tegenover onbekende technologie. Het vertrouwd zijn met een 

bepaalde technologie leidt in het algemeen tot een minder negatief oordeel over 
het risico. Het risico wordt als groter ervaren wanneer de situatie of de technologie 
(bijvoorbeeld EM-velden) nieuw, onbekend of moeilijk te begrijpen is. Risico's 
kunnen als aanzienlijk groter worden ervaren wanneer er onvoldoende 
wetenschappelijke gegevens zijn over de mogelijke effecten op de gezondheid van 
een bepaalde situatie of technologie.  

• Gebrek aan persoonlijke controle tegenover een gevoel de situatie te beheersen. 
Als mensen geen invloed kunnen uitoefenen op de aanleg van 
hoogspanningslijnen en basisstations voor mobiele telefonie, in het bijzonder als 
die aanleg plaatsvindt nabij eigen huis, scholen of kinderspeelplaatsen, dan 
hebben ze de neiging de risico's van die bronnen van EM-velden als hoog te 
beschouwen.  

• Onvrijwillige tegenover vrijwillige blootstelling. Mensen hebben het gevoel dat ze 
minder risico lopen wanneer ze zelf een keuze kunnen maken. Mensen die geen 
mobiele telefoon gebruiken, menen dat het risico van de betrekkelijk zwakke 
radiofrequente velden afkomstig van de basisstations hoog is. Gebruikers van een 
mobiele telefoon beschouwen echter in het algemeen het risico van de veel 
intensere radiofrequente velden van de vrijwillig aangeschafte telefoons als laag.  

• Gevreesde tegenover niet gevreesde gevolgen. Mensen zijn voor bepaalde ziekten 
en aandoeningen, zoals kanker, ernstige en chronische pijn en handicaps, banger 
dan voor andere. Dat betekent dat, zeker als het kinderen betreft, zelfs maar een 
kleine kans op kanker door een potentieel gevaar zoals blootstelling aan EM-
velden nogal wat aandacht krijgt.  

• Directe tegenover indirecte voordelen. Als mensen worden blootgesteld aan 
radiofrequente velden afkomstig van basisstations voor mobiele telefonie, maar 
zelf geen mobiele telefoon hebben, of als ze worden blootgesteld aan de 
elektrische en magnetische velden afkomstig van een hoogspanningsleiding die 
niet hun eigen woonplaats van stroom voorziet, zien ze mogelijkerwijs geen direct 
voordeel van de installatie en zijn ze minder geneigd het bijbehorende risico te 
aanvaarden. 

• Rechtvaardig tegenover onrechtvaardig. Onrechtvaardige blootstelling aan EM-
velden kan leiden tot vragen over sociale rechtvaardigheid. Als er bijvoorbeeld om 
economische redenen (zoals goedkoper land) installaties worden geplaatst in arme 
gebieden, dan zouden potentiële risico's op onrechtvaardige wijze op de schouders 
van de plaatselijke gemeenschap worden gelegd. 

 
Het verminderen van het ervaren van risico's betekent dat de factoren die verbonden 
zijn met persoonlijk risico moeten worden aangepakt. Bevolkingsgroepen vinden dat 
zij het recht hebben te weten welke voorstellen en plannen er zijn met betrekking tot 
de bouw van bronnen van EM-velden die, denken zij, van invloed kunnen zijn op hun 
gezondheid. Ze willen een zekere controle hebben en mee kunnen besluiten. Tenzij er 
een effectief systeem wordt opgezet om de bevolking van informatie te voorzien en 
om communicatie tussen wetenschappers, overheden, de industrie en de bevolking tot 
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stand te brengen, zullen nieuwe technologieën waarbij gebruik wordt gemaakt van 
EM-velden met wantrouwen en angst tegemoet worden getreden. 
 
De behoefte aan risicocommunicatie 
Vandaag de dag speelt communicatie met het publiek over de risico's van 
technologieën in de leefomgeving een belangrijke rol. Volgens de Amerikaanse 
National Research Council is risicocommunicatie "een interactief proces waarin 
informatie en meningen tussen individuen, groepen en instellingen worden 
uitgewisseld. Het omvat zowel berichten over de aard van het risico als andere, niet 
strikt risicogerelateerde berichtgeving, waarin zorgen, meningen, of reacties op 
risicoberichtgeving of op wettelijke en institutionele afspraken voor risicobeheer 
worden uitgesproken". Risicocommunicatie is derhalve niet alleen het presenteren van 
de wetenschappelijke berekening van het risico, maar vormt ook een platform voor 
discussie over bredere kwesties van ethische en morele aard. 
 
Bij problemen in de leefomgeving waarbij onzekerheid bestaat over de gezondheidsrisico’s moeten 
besluiten door de bevolking gesteund worden. Daartoe moeten wetenschappers de wetenschappelijk 
informatie helder naar voren brengen; moeten overheidsinstanties de bevolking informeren over 
veiligheidsvoorschriften en maatregelen; en moeten bezorgde burgers voor zichzelf uitmaken tot op 
welke hoogte ze bereid zijn zulke risico’s te accepteren. Het is van belang dat er in dit proces heldere 
en effectieve communicatie tussen deze belanghebbenden plaatsvindt (figuur 5).  
 

 
 
Figuur 5 – Communicatiekanalen. 
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Communiceren over risico’s van EM velden 
Het publiek wordt zich meer en meer bewust van allerlei gezondheidsvraagstukken 
met betrekking tot de leefomgeving. Dit gaat gepaard met een afname van het 
vertrouwen in overheidsfunctionarissen, technische en wetenschappelijke 
deskundigen, en leidinggevenden in de industrie, met name in grote publieke en 
private ondernemingen. Ook vinden veel mensen dat de snelheid waarmee 
wetenschappelijke en technologische veranderingen plaatsvinden, zo hoog ligt dat 
overheden hun grip erop verliezen. In een politiek open maatschappij willen de 
mensen bovendien wat doen en kunnen ze ook betrokken worden. Individuen, lokale 
organisaties en niet-gouvernementele organisaties zijn bereid acties te ondernemen 
om beslissingen te sturen of activiteiten te verstoren als zij van het 
besluitvormingsproces worden uitgesloten. Deze maatschappelijke ontwikkeling 
vraagt des te meer om een effectieve communicatie tussen belanghebbenden. 
 
Bij een succesvolle benadering van de planning en evaluatie van de communicatie van 
risico’s moet rekening gehouden worden met alle betrokken aspecten en partijen. In 
dit deel van het handboek wordt een inleiding gegeven in de risicocommunicatie met 
betrekking tot EM-velden middels het hieronder beschreven vierstappenproces.  
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Wanneer communiceren? 
 
 

Belangrijkste vragen 
 
• Wanneer moet u een dialoog aangaan? 
• Is er voldoende planningstijd? 
• Kunt u snel nagaan welke personen en factoren invloed uitoefenen op de publieke 

opinie? 
• Wanneer betrekt u de belanghebbenden in het proces? Wanneer plant u het proces, 

stelt u de doelen vast, en schetst u de mogelijkheden? Wanneer worden er 
beslissingen genomen?  

 
 
Er is vaak sprake van grote bezorgdheid bij de bevolking over bepaalde bronnen van 
EM-velden, zoals hoogspanningsleidingen en basisstations voor mobiele telefonie. 
Deze bezorgdheid kan tot sterke weerstand tegen het plaatsen van dergelijke 
installaties leiden. Als de publieke weerstand groeit, komt dit vaak doordat er niet 
vroeg genoeg begonnen is met een communicatieproces om vertrouwen en begrip bij 
de bevolking te kweken. 
 
Succesvolle communicatie over een project is een kwestie van planning en 
vaardigheden. Het is belangrijk vooraf de informatiebehoeften in te schatten: weten 
welke informatie er gedeeld moet worden en wanneer.  
 
Het zo vroeg mogelijk tot stand brengen van een dialoog levert verschillende 
voordelen op. Ten eerste beschouwt de bevolking de communicerende instantie 
hierdoor als een instantie die op verantwoordelijke wijze te werk gaat en blijk geeft de 
zaak serieus te nemen. Het voorkomen van vertragingen in de informatievoorziening 
en discussie zorgt er ook voor dat eventuele controverse teniet wordt gedaan en 
vermindert de kans dat verkeerde informatie of misverstanden gerectificeerd moeten 
worden. Aanwijzingen van belanghebbenden en lessen uit het verleden moeten ter 
harte worden genomen om de planning en tenuitvoerlegging van de communicatie te 
verbeteren. Het aangaan van risicocommunicatie bewijst dat getracht wordt 
betrekkingen met belanghebbenden aan te knopen, hetgeen op zichzelf al haast even 
belangrijk kan zijn als de informatie die doorgegeven wordt. 
 
Het communicatieproces doorloopt diverse stadia. Aan het begin van de dialoog 
bestaat er behoefte aan het leveren van informatie en kennis. Hierdoor wordt de 
bewustwording - en soms ook de bezorgdheid - bij de belanghebbenden verhoogd. In 
dit stadium wordt het belangrijk de communicatie met alle betrokken partijen door 
middel van een open dialoog voort te zetten voordat er beleidsmaatregelen worden 
genomen. Als er sprake is van het plannen van een nieuw project, zoals de aanleg van 
een hoogspanningsleiding of een basisstation voor mobiele telefonie, moet de 
industrie direct in contact treden met regionale en lokale overheden en met 
belanghebbenden (landeigenaren, bezorgde burgers, milieugroeperingen).  
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Omgaan met tijdgevoelige kwesties 

Zaken met betrekking tot volksgezondheid en milieuhygiëne hebben een dynamische 
levenscyclus: zij evolueren in de loop van de tijd. Uit de levenscyclus van een 
probleem blijkt hoe de sociale druk op besluitvormers zich mettertijd ontwikkelt 
(figuur 6). Tijdens de eerste stadia van de levenscyclus, wanneer het probleem alleen 
latent aanwezig is of net een rol begint te spelen, is de sociale druk minimaal. Hoewel 
het probleem misschien nog niet op de onderzoeksagenda staat, is er theoretisch 
ruimschoots voldoende tijd om potentiële risico's te onderzoeken en te analyseren. 
Wanneer het probleem plotseling in de publieke belangstelling komt te staan, vaak 
door een bepaalde gebeurtenis (zoals aandacht van de media, een georganiseerde 
interventie door activisten, het internet, of simplelweg door geruchten), is het 
belangrijk actie te ondernemen in de vorm van communicatie met de bevolking. 
Wanneer het probleem de omvang van een crisis bereikt, moet er een besluit worden 
genomen, maar een overhaaste uitkomst kan tot onvrede onder alle betrokken partijen 
leiden. Wanneer het probleem op de openbare agenda aan belang begint in te boeten, 
moet er tijd worden uitgetrokken voor een evaluatie van het probleem en van de 
genomen besluiten. Wanneer het ene stadium van de levenscyclus van een probleem 
overgaat in het andere is afhankelijk van in welke mate het probleem bij de 
verschillende belanghebbenden speelt en welke druk zij uitoefenen (figuur 6). 
 

 
 
Figuur 6 - De levenscyclus van risicobeleving (afgeleid van Evaluating Response 
Options, Judy Larkin, Proceedings of the International Seminar on EMF Risk 
Perception and Communication, WHO 1999) 
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Een aantal drijvende krachten achter de levenscyclus 
 
• Ontbreken van vertrouwen 
• Perceptie van een 'boosdoener' in het verhaal (bijv. industrie) 
• Verkeerde informatie 
• Geloof dat de meerderheid de minderheid 'onrechtvaardig' behandelt 
• Berichtgeving in de media  
• Interventie van actiegroepen en andere sterk gemotiveerde belangengroeperingen  
• Emotionele dynamiek onder het publiek 
 
 
Hoe eerder er uitgebalanceerde informatie naar buiten wordt gebracht, des te beter 
zullen besluitvormers in staat zijn te voorkomen dat het probleem het crisisstadium 
bereikt. Het is gemakkelijker mensen te helpen een mening te vormen dan meningen 
te veranderen. Zodra er een crisis is, wordt het steeds moeilijker een doeltreffende 
risicocommunicatie te realiseren en om vanuit het besluitvormingsproces tot 
geslaagde uitkomsten te komen - er is immers minder tijd om alternatieven in 
overweging te nemen en om belanghebbenden in een dialoog te betrekken. Aangezien 
onderwerpen die tot controverse kunnen leiden tijdens verkiezingsperioden en andere 
politieke gebeurtenissen zelfs nog crucialer kunnen zijn, is het verstandig strategieën 
voor te bereiden en alternatieven gereed te hebben.  
 
Aanpassen aan een dynamisch proces 

Gedurende de gehele levenscyclus van het probleem moet de communicatiestrategie 
voortdurend voor de betrokken groepen of individuen op maat worden gesneden. 
Deze kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van wat het meest effectief is. 
Communicatiemiddelen en activiteiten moeten worden afgestemd op eventuele 
nieuwe informatie die beschikbaar komt. Tijdige publicatie van wetenschappelijke 
resultaten kan een mogelijkheid vormen de levenscyclus te beïnvloeden. 
Internationale wetenschappelijke organen moeten in het openbaar en op 
onbevooroordeelde wijze reageren op recente wetenschappelijke ontdekkingen; door 
een soortgelijke strategie te hanteren kunnen besluitvormers aan belanghebbenden 
duidelijk maken dat zij hun zorgen serieus nemen. Aangezien een voortdurende 
informatievoorziening essentieel is voor het volgen van en het terugkoppelen met het 
lopende risicobeheerproces, vormt risicobewaking een cruciale component voor het 
waarborgen van een juist risicobeheer. 
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Met wie communiceren? 
 
 
Belangrijkste vragen 
 
• Wie heeft het meeste belang bij deze kwestie? 
• Wat is er bekend over de belangen, bezorgdheden, standpunten en motiveringen 

van de belanghebbenden? 
• Welke instanties zijn verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van beleid? 
• Zijn er organisaties waarmee doeltreffende samenwerkingsverbanden kunnen 

worden opgezet? 
• Wie kan er advies of wetenschappelijke expertise leveren? 
 
 
Voor de ontwikkeling van een doeltreffende communicatie over risico's is het van 
belang dat wordt vastgesteld wie de belangrijkste belanghebbenden zijn, wie de meest 
zwaarwegende belangen hebben en wie de belangrijkste rol kunnen spelen bij het tot 
stand brengen van begrip en consensus bij de betreffende achterban.  
  
Het vaststellen wie deze belanghebbenden zijn en welke rol zij spelen vraagt vaak om 
een aanzienlijke investering van tijd en energie. Het nalaten van deze investering kan 
de effectiviteit van de boodschap in gevaar brengen.  
 

Vaststellen wie de belanghebbenden zijn 

Het is cruciaal een goed begrip te krijgen van het 'speelveld', en met name van de 
belangrijkste 'spelers' of belanghebbenden met betrekking tot EM-velden. Afhankelijk 
van de specifieke situatie moet de communicerende instantie mogelijk een aantal (of 
alle) belanghebbenden in overweging nemen (figuur 7). Elk van deze groepen moet 
worden opgenomen in het communicatieproces en wordt vervolgens de aanzetter tot 
of de ontvanger van de communicatie. De rollen van een aantal van de belangrijkste 
belanghebbenden komen hieronder aan de orde. 
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Figuur 7 - De belangrijkste belanghebbenden bij EM-velden. 
 
De wetenschappelijke gemeenschap is een belangrijke belanghebbende, aangezien 
deze inhoudelijke informatie biedt en derhalve als onafhankelijk en apolitiek wordt 
gezien. Wetenschappers kunnen het publiek helpen de voordelen en de risico's van 
elektromagnetische velden beter te begrijpen, en kunnen regelgevers helpen de 
mogelijkheden van risicobeheer te beoordelen en de gevolgen van verschillende 
besluiten in te schatten. Zij spelen een belangrijke rol bij het verklaren van de 
beschikbare wetenschappelijke informatie op een zodanige manier dat mensen 
begrijpen wat er bekend is, waar meer informatie nodig is, wat de belangrijkste 
bronnen van onzekerheid zijn, en wanneer er betere informatie beschikbaar komt. In 
deze rol kunnen zij ook proberen te anticiperen en grenzen aan de verwachtingen voor 
de toekomst te stellen. 
 
De industrie - zoals elektriciteitsbedrijven en aanbieders van 
telecommunicatiediensten alsook producenten van apparatuur - speelt een essentiële 
rol en wordt vaak niet alleen gezien als leverancier van diensten maar evenzeer als de 
veroorzaker van risico's. Deregulering van deze industrieën in veel landen heeft het 
aantal ondernemingen doen toenemen (en in een aantal gevallen ook het aantal 
bronnen van EM-velden, aangezien ondernemingen concurreren met dekking). In een 
aantal landen hebben spelers vanuit de industrie, met name de 
elektriciteitsleveranciers, een proactieve en positieve houding aangenomen met 
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betrekking tot risicobeheer, en de nadruk gelegd op open communicatie van 
informatie aan het publiek. Uiteindelijk zorgt het winstoogmerk er echter voor dat de 
bevolking berichtgeving vanuit de industrie met wantrouwen bekijkt.  
 
Overheidsfunctionarissen op nationaal, regionaal en lokaal niveau hebben zowel 
maatschappelijke als economische verantwoordelijkheden. Omdat zij in een politieke 
omgeving actief zijn, vertrouwt het publiek hen niet altijd. Met name regelgevers 
spelen een cruciale rol, aangezien zij normen en richtlijnen ontwerpen. Hiertoe 
hebben zij gedetailleerde en volledige informatie van de belangrijkste 
belanghebbenden nodig om besluiten te nemen inzake beleidsmaatregelen met 
betrekking tot bescherming tegen blootstelling aan elektromagnetische velden. Zij 
moeten eventuele nieuwe goede wetenschappelijke bewijzen in overweging nemen, 
waaruit de noodzaak van herziening van bestaande maatregelen aangaande 
blootstelling zou kunnen blijken, en tegelijkertijd oog hebben voor de eisen en 
beperkingen van de maatschappij.  
 
Het publiek, momenteel beter opgeleid en beter geïnformeerd over technologische 
zaken dan ooit tevoren, kan wel eens de sterkst bepalende factor blijken voor het 
slagen of falen van een voorgenomen technologisch project. Dit geldt met name in 
democratische en sterk geïndustrialiseerde maatschappijen. Publieke gevoelens wordt 
vaak geventileerd via organisaties of andere specifieke belangengroeperingen met een 
krachtige stem, die doorgaans hun weg tot de media goed weten te vinden.  
 
In de meeste democratische maatschappijen spelen de media een cruciale rol bij 
massacommunicatie, politiek en besluitvorming. Berichtgeving in de media - kranten, 
radio, televisie en nu ook het internet - heeft een enorme invloed op de manier waarop 
risico’s in de leefomgeving worden ervaren, en uiteindelijk op het succes van het 
besluitvormingsproces. De media kunnen een krachtig instrument zijn om bekendheid 
met een probleem te vergroten, om middels een heldere berichtgeving informatie te 
verspreiden en om de betrokkenheid van individuen te vergroten. Daar staat tegenover 
dat de media even effectief kunnen zijn bij het verspreiden van onjuiste informatie, 
met negatieve gevolgen voor het vertrouwen in en de steun voor het 
besluitvormingsproces. Dit geldt met name voor het internet, aangezien daar geen 
kwaliteitscontrole plaatsvindt. Een professioneel uiterlijk is niet altijd een afspiegeling 
van inhoudelijke kwaliteit. Individuen moeten voor zichzelf beslissen in hoeverre zij 
een bepaalde bron vertrouwen, hetgeen voor de leek niet altijd even gemakkelijk is. 
 
Wat te communiceren? 
 
 
Belangrijkste vragen 
 
• Hebben de belanghebbenden toegang tot voldoende en onpartijdige informatie 

over de technologie? 
• Is de boodschap begrijpelijk of bevat de boodschap veel complexe informatie? 
• Worden de boodschappen van alle belangrijke belanghebbenden gehoord (bestaat 

er een doeltreffende manier om terugkoppeling te leveren)? 
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Het is voor een strategische en proactieve benadering van essentieel belang om vast te 
stellen of er bezorgdheid en potentiële problemen bij de bevolking zijn. Zodra 
belanghebbenden zich bewust worden van een probleem, zullen zij met vragen komen 
op basis van hun beleving en inschatting van het risico. Bij de verspreiding van 
informatie moet daarom rekening gehouden worden met deze vooropgezette 
meningen, anders lopen de besluitvormers het risico dat zij de belanghebbenden 
beledigen en van zich vervreemden. 
 
De te volgen strategie en onderbouwing zullen afhangen van de doelgroep. Het 
publiek bepaalt ook welke vragen er verwacht kunnen worden. Om de doelgroep te 
overtuigen, moeten passende en geloofwaardige argumenten worden gebruikt die niet 
alleen een beroep doen op de redelijkheid, maar ook op emoties en sociale bindingen. 
In figuur 8 worden verschillende soorten argumenten beschreven. 
 

 
 
Figuur 8 - De onderdelen van de boodschap. 
 
Overbrengen van de wetenschappelijke boodschap 

Wetenschappers maken technische resultaten uit onderzoek bekend door middel van 
publicaties met verschillende wetenschappelijke waarden (waarbij door vakgenoten 
beoordeelde publicaties de hoogste waarde hebben), door deskundigen opgestelde 
overzichtsartikelen en risicobeoordelingen. Hierdoor kunnen de resultaten van 



 27 

wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van beleid en normen. Het voortdurend volgen en samenvatten van 
technische bevindingen is belangrijk, om ervoor te zorgen dat nog bestaande 
onzekerheden worden aangepakt en op de middellange tot lange termijn tot een 
minimum worden beperkt, en om het publiek gerust te stellen. 
 
Ofschoon gebleken is dat wetenschappelijke informatie van grote waarde is bij 
besluitvorming op het gebied van volksgezondheid, is deze informatie niet per 
definitie zonder fouten. Bijdragen van wetenschappers kunnen om diverse redenen 
tekortschieten. Zo kan de informatie gepresenteerd worden op een wijze die niet 
bruikbaar is voor de besluitvormers (ofwel omdat de informatie te complex is, ofwel 
omdat deze te vereenvoudigd wordt weergegeven), en die tot onjuiste conclusies of 
beslissingen leidt (mogelijk als gevolg van een inherente onzekerheid in de gegevens 
of door communicatieproblemen), of de informatie kan onjuist zijn. 
 
De boodschap vereenvoudigen 
Inhoudelijk deskundigen staan voor de uitdaging om informatie te geven die 
begrijpelijk is voor het grote publiek. Dit betekent dat de boodschap vereenvoudigd 
moet worden. Als dit niet gebeurt, zullen de media dit doen, met het gevaar dat 
verkeerde informatie wordt overgebracht. Dit geldt zeker voor EM-velden, omdat de 
meeste mensen maar een vaak begrip hebben van elektromagnetisme en deze 
onzichtbare en doordringende golven als potentieel schadelijk ervaren. 
 
Wetenschappelijke onzekerheden uiteenzetten 
Bij een risicobeoordeling is de informatie die voor besluitvorming beschikbaar is, 
gebaseerd op wetenschappelijke gegevens. Een wetenschappelijke oordeel over de 
biologische reacties op blootstelling in de leefomgeving leidt echter zelden tot 
eenduidige conclusies. Epidemiologische onderzoeken zijn gevoelig voor verstorende 
factoren, en de waarde van extrapolatie van gegevens verkregen uit experimenten met 
proefdieren naar de mens is vaak twijfelachtig. De 'bewijskracht' bepaalt de mate 
waarin de beschikbare resultaten een gegeven hypothese bekrachtigen dan wel 
weerleggen. Als het gaat om het schatten van kleine risico's in complexe gebieden van 
de wetenschap en de samenleving kan geen enkel onderzoek een definitief antwoord 
geven. De sterke en zwakke kanten van elk onderzoek moeten worden beoordeeld en 
van de resultaten van elk onderzoek moet worden bekeken in hoeverre ze de 
'bewijskracht' veranderen. Onzekerheid is dan ook onlosmakelijk aan het proces 
verbonden. Er dient daarom altijd bij het plannen van risicobeheer of communicatie 
met onzekerheden rekening gehouden te worden. Overigens beschouwt de bevolking 
onzekerheden in de wetenschappelijke kennis over gezondheidseffecten van EM-
velden doorgaans als een bewijs voor het bestaan van werkelijke risico's. 
 
Alle gegevens presenteren 
Het publiek baseert vooroordelen vaak op gepubliceerde wetenschappelijke gegevens 
die een mogelijk verband met een gezondheidseffect hebben aangetoond. Het is 
belangrijk dat wetenschappers bij het verspreiden van wetenschappelijke informatie 
alle beschikbare gegevens presenteren, zelfs als onderzoeken tegengestelde resultaten 
opleveren. Alleen zo kunnen wetenschappers als werkelijk onafhankelijk worden 
gezien. Er kunnen altijd vanuit de wetenschap argumenten tegen een specifieke 
bevinding ingebracht worden. 
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Een aantal vuistregels voor het populariseren van technische informatie 

 
• Bepaal en classificeer de voornaamste boodschappen die u wilt doorgeven, 

oftewel bepaal uw informatiedoelen. 
• Ga na of u de informatiebehoeften van uw publiek begrijpt. 
• Leg begrippen in eenvoudige taal uit en geef zo nodig een verklaring bij de 

terminologie die door deskundigen in persberichten wordt gebruikt, bijvoorbeeld 
van de onderverdeling van het IARC van potentiële carcinogenen in verschillende 
categorieën, afhankelijk van resultaten van wetenschappelijke onderzoeken ('is 
kankerverwekkend bij mensen', 'waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen' en 
'mogelijk kankerverwekkend bij mensen'). 

• Vermijd te grote vereenvoudiging. Dit kan er namelijk toe leiden dat het lijkt of u 
slecht geïnformeerd bent of de waarheid verbergt.  

• Erken dat u de zaken vereenvoudigt en verwijs naar ondersteunende documentatie. 
 
 
Het publiek begrijpen 
Het is belangrijk een beeld te hebben van aan welk soort informatie het publiek 
behoefte heeft en van meet af aan hiermee rekening te houden. Daarbij kan soms 
moeten worden aangegeven dat de wetenschappelijke kennis onvolledig is. Als de 
communicatie beperkt wordt tot onderwerpen waarover wetenschappelijke zekerheid 
bestaat, kan dat het publiek - en soms ook beleidsmakers - het gevoel geven dat niet 
aan hun informatiebehoeften wordt voldaan. Met begrip van de motivering van 
belanghebbenden kan de berichtgeving nauwkeurig worden afgestemd. Zo kan 
iemand bij wie in de omgeving mogelijk een hoogspanningsleiding zal worden 
aangelegd, bezorgd zijn over een onvoorziene daling van de waarde van zijn woning 
of over de gevolgen voor het landschap of het milieu, terwijl iemand die een huis wil 
kopen in de omgeving van een bestaande hoogspanningsleiding vooral bezorgd kan 
zijn over de gezondheid.  
 
Verkeerde voorstelling van wetenschappelijke informatie 
De wetenschap is een krachtig instrument en is geloofwaardig gebleken doordat het 
een voorspellend vermogen heeft getoond. De bruikbaarheid ervan is evenwel 
afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens, die gerelateerd is aan de kwaliteit en 
geloofwaardigheid van de wetenschappers. Het is belangrijk de kennis en integriteit 
van zogenaamde 'deskundigen' te verifiëren. Deze kunnen uiterst overtuigend 
overkomen, maar er onorthodoxe denkbeelden op na houden. De media op hun beurt 
kunnen zich geroepen voelen deze denkbeelden 'in het belang van een evenwichtige 
berichtgeving' onder de publieke aandacht te brengen. De publieke opinie kan echter 
op een onevenredige manier beïnvloed worden door aandacht te schenken aan deze 
onorthodoxe denkbeelden. Voor het publiek zijn commissies van onafhankelijke 
deskundigen die op gezette tijden samenvattingen geven van de huidige kennis van 
zaken vaak de beste bronnen van informatie. 
 
De risico's van EM-velden in perspectief plaatsen 

Ondanks het feit dat wetenschappelijk onderzoek tot op heden geen aanwijzingen 
heeft kunnen vinden dat EM-velden hoge gezondheidsrisico’s met zich mee brengen, 
blijft de bevolking bezorgd over installaties die EM-velden produceren. Deze 
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tegenstrijdigheid in gezichtspunten wordt grotendeels veroorzaakt door de 
verschillende manieren waarop deskundigen en het publiek risicokwesties benaderen. 
Deskundigen moeten de wetenschappelijke informatie over het risico evalueren 
(risicobeoordeling) aan de hand van objectieve en duidelijk omlijnde criteria. Hun 
bevindingen worden vervolgens gebruikt om reacties op te stellen in de vorm van 
besluiten en acties door middel van beleidsmaatregelen. De bevolking daarentegen 
beoordeelt de risico's van technologieën waarbij gebruik wordt gemaakt van EM-
velden op individueel niveau (risicobeleving). De verschillen in benadering worden in 
het onderstaande kader verder uiteengezet. 
 
Verschillen in risicobeoordeling tussen belanghebbenden 

Beoordeling deskundige 
(Risicobeoordeling) 
 
• Wetenschappelijke benadering bij 

kwantificeren van risico 
• Gebruik van statistische begrippen 

(gemiddelden, spreiding, ...) 
• Afhankelijk van technische 

informatie via duidelijk omlijnde 
kanalen (wetenschappelijke 
onderzoeken) 

• Product van wetenschappelijke 
teams 

• Er wordt belang gehecht aan 
objectieve wetenschappelijke feiten 

• Gericht op voordelen tegenover 
kosten technologie 

• Streven naar validatie van 
informatie 

Beoordeling leek 
(Risicobeleving) 

 
• Gevoelsmatige benadering bij 

kwantificeren van risico 
• Gebruik van lokale, situatiespecifieke 

informatie of anecdotische bewijzen 
• Afhankelijk van informatie vanuit 

meerdere kanalen (media, algemene 
overwegingen en indrukken) 

 
• Individueel proces 
 
• Er wordt belang gehecht aan emoties 

en subjectieve beleving 
• Gericht op veiligheid 
 
• Streven naar oplossingen voor 

individuele omstandigheden en 
voorkeuren 

 
 



 30 

 
 
Tips voor het opzetten van doeltreffende risicocommunicatiestrategieën 
 
• Verricht onderzoek om de volgende vragen te beantwoorden:  

- Wat zijn de bronnen van informatie? 
- Wat zijn de belangrijkste bladen of tijdschriften?  
- Wat zijn de relevante websites? 
- Kan er lering getrokken worden uit andere, vergelijkbare kwesties?  
- Wie kan het wetenschappelijk onderzoek aan leken uitleggen? 

• Maak, om de communicatie te verbeteren, dat u bij zowel officiële als informele 
gelegenheden beschikbaar bent. Besloten bijeenkomsten kunnen het vertrouwen 
ondermijnen als niet alle belanghebbenden aanwezig kunnen zijn. 

• Geef toe dat er onzekerheden zijn, verklaar waarom deze er zijn, en plaats ze 
binnen de context van wat al bekend is.  

• Erken dat vaardigheden op het gebied van risicocommunicatie belangrijk zijn voor 
alle niveaus van de besluitvormende organisatie, van receptie tot 
projectmanagement. 

• Vermijd onnodige conflicten, maar begrijp dat een persoonlijk of een 
beleidsbesluit per definitie een tweedeling inhoudt: zo zal iemand besluiten wel of 
geen woning in de omgeving van een hoogspanningsleiding te kopen. 

• Onderken dat u mogelijk geen overeenstemming zult bereiken, zelfs als u goed 
communiceert. 

• Denk eraan dat het in de meeste samenlevingen de maatschappij is die uiteindelijk 
– maar mogelijk pas na lange tijd - bepaalt wat een aanvaardbaar risico is, niet de 
overheid of een onderneming. 

 
 
Aangezien het publiek doorgaans geen technische achtergrond heeft, is het 
kwantificeren van risico's bij communicatie met het publiek slechts van beperkt nut. 
Als er kwantitatieve informatie wordt gebruikt, kan deze het best vergeleken worden 
met bekende grootheden. Deze werkwijze is al eerder doeltreffend toegepast bij het 
uiteenzetten van de risico's van commercieel luchtverkeer, door deze te vergelijken 
met bekende activiteiten zoals autorijden, en bij het uiteenzetten van de risico's van 
blootstelling aan straling tijdens routinematig röntgenonderzoek, door de blootstelling 
te vergelijken met die aan natuurlijke achtergrondstraling. Het vergelijken van risico’s 
moet echter met de nodige zorgvuldigheid gebeuren (zie het kader). Het is met name 
belangrijk om verschillende gezondheidsrisico's in een vergelijkbaar kader te 
kwantificeren, met name ten behoeve van het opstellen van beleidsagenda's en het 
stellen van onderzoeksprioriteiten. 
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Vergelijking: een communicatie-instrument 
 
Risicovergelijking moet worden gebruikt om de bewustwording te verhogen en om op 
neutrale wijze educatief te werk te gaan. Het is een geavanceerd instrument dat 
ervaring en een nauwgezette planning vereist. Een vergelijking plaatst feiten in een 
begrijpelijke context, maar gebruik dit instrument niet om acceptatie te verkrijgen of 
vertrouwen te winnen. Verkeerd gebruik van risicovergelijkingen kan een nadelige 
invloed hebben op de doeltreffendheid van uw communicatie en kan uw 
geloofwaardigheid op de korte termijn schaden. 
 
Let op: Vergelijk vrijwillige blootstelling (zoals roken of autorijden) nooit met 
onvrijwillige blootstelling. Voor een moeder met drie kinderen die in de buurt van een 
basisstation voor mobiele telefonie woont, is het risico dat zij neemt niet vrijwillig. 
Als u haar blootstelling aan EM-velden vergelijkt met de keuze die zij maakt om met 
140 km/h over de snelweg te rijden, kunt u haar beledigen. 
 
• Houd rekening met de sociale en culturele kenmerken van de aangesprokenen en 

zorg ervoor dat uw vergelijking relevant is voor wat zij weten. 
• Gebruik geen vergelijkingen in situaties waarbij sprake is van weinig vertrouwen. 
• Zorg ervoor dat uw vergelijkingen de angsten of vragen van mensen niet 

bagatelliseren. 
• Gebruik geen vergelijkingen om iemand van de juistheid van een standpunt te 

overtuigen. 
• Vergeet niet dat een vergelijking van blootstellingsgegevens minder emotioneel is 

dan een vergelijking van risico's. 
• Wees u ervan bewust dat de manier waarop u risico's presenteert van invloed kan 

zijn op hoe men over u denkt. 
• Test van tevoren of de vergelijkingen die u wilt gebruiken de reactie opwekken 

die u hoopt te bereiken. 
• Accepteer dat de vergelijking op zich de kwestie niet afdoet. 
• Denk eraan dat wanneer uw vergelijking meer vragen oproept dan beantwoordt, u 

een ander voorbeeld moet zoeken. 
• Wees erop voorbereid dat anderen vergelijkingen kunnen gebruiken om zaken te 

overdrijven of aan te dikken. 
 
Voorbeeld: om het vermogen van een bron van EM-velden te verduidelijken: 
 
• Toon emissiegegevens van voor en na het moment dat een vergelijkbare installatie 

in bedrijf werd gesteld 
• Maak vergelijkingen met limieten uit richtlijnen, maar houd er rekening mee dat 

het publiek zich juist zorgen maakt over niveaus ónder deze limieten. 
 
 
Beleidsmaatregelen toelichten 

Het soort maatregelen dat een overheid neemt, geeft een sterk signaal over hoe 
regelgevers over gezondheidsrisico's van EM-velden denken. Regelgevende instanties 
hebben de verantwoordelijkheid om informatie over beleidsmaatregelen die op lokaal 
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en nationaal niveau worden uitgevoerd, op te stellen en te verspreiden. Op lokaal 
niveau is het belangrijk dat instanties beschikken over ten minste een minimale kennis 
over de EM-problematiek, om vragen vanuit de bevolking te kunnen beantwoorden of 
om te kunnen doorverwijzen naar geschikte informatiebronnen. Op nationaal niveau 
is de verspreiding van informatie in een aantal landen inmiddels uiterst doeltreffend 
uitgevoerd met behulp van informatiebladen van de WHO of vergelijkbare 
eenvoudige brochures, vaak beschikbaar via het web.  
 
Bij het bespreken van beleidsmaatregelen met het publiek moet de communicerende 
instantie uitleg kunnen geven over de inhoud van de richtlijnen voor 
blootstellingslimieten (bijv. frequenties, reductiefactoren e.d.) en hoe ze tot stand zijn 
gekomen, dat wil zeggen, welke wetenschappelijke gegevens er zijn gebruikt, welke 
aannames zijn gedaan, welke bestuurlijke bronnen er nodig zijn om de richtlijnen te 
implementeren, en welke voorzieningen er zijn om te waarborgen dat fabrikanten van 
producten (bijvoorbeeld mobiele telefoons) of leveranciers van diensten (bijvoorbeeld 
van elektriciteit of telecomdiensten) aan de richtlijnen voldoen.  
 
Daarnaast is het van belang het publiek te laten weten welke procedures en tijdpaden 
er zijn voor het aanpassen van de richtlijnen op grond van nieuwe wetenschappelijke 
informatie. Besluitvormers vertrouwen dikwijls op voorlopige resultaten of 
onvolledige gegevens, en hun besluiten zouden moeten worden herzien zodra de 
risicobeoordeling is afgerond. 
 
 
Blootstellingslimieten aan het publiek verklaren 
 
Het gebruik van blootstellingslimieten voor EM-velden als formeel beleidsargument 
vereist een goed wetenschappelijk kennis van de kant van de beleidsmaker en de 
communicerende instantie. Het is van belang aan het publiek duidelijk te maken dat:  
 
• Het bepalen van veldsterktes op een bepaalde locatie is een cruciaal element, dat 

bepaalt of er al dan niet sprake is van een risico.  
 
Indien mogelijk kan het nuttig zijn gegevens van veldsterktemetingen op geselecteerde 
locaties te laten zien en deze te vergelijken met berekeningen en met de geaccepteerde 
richtlijnen voor blootstellingslimieten. 
  
• De veldsterkte is afhankelijk van de afstand tot de bron van de EM-velden, en 

neemt normaliter sterk af indien de afstand wordt vergroot.  
 
Teneinde de veiligheid van mensen te waarborgen worden er op sommige locaties 
afrasteringen, versperringen of andere veiligheidsmaatregelen gebruikt om 
onbevoegde toegang tot gebieden waar de limieten worden overschreden te 
voorkomen.  
 
• In veel - maar niet alle - normen liggen de blootstellingsniveaus voor het publiek 

lager dan die voor werkers. 
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Hoe te communiceren? 
 
 
Belangrijkste vragen 
• Welk soort participatie-instrument kiest u om uw publiek te benaderen? 
• Waar, wanneer en onder welke omstandigheden vindt de discussie plaats? 
• Welke toon heeft de overhand? 
• Hoe formeel is de situatie in kwestie? 
 
 
Doeltreffende risicocommunicatie steunt niet alleen op de inhoud van de boodschap, 
maar ook op de context. Met andere woorden, de manier waarop iets wordt gezegd is 
even belangrijk als wat er wordt gezegd. Belanghebbenden ontvangen informatie in 
verschillende stadia van het proces. Deze informatie is afkomstig uit uiteenlopende 
bronnen die het onderwerp op verschillende manieren benaderen. Deze diversiteit is 
van invloed op hoe belanghebbenden risico's beleven en wat zij graag zouden zien 
gebeuren. 
 
De toon zetten 
Bij het omgaan met zoiets gevoeligs als de mogelijke gezondheidsrisico's van EM-
velden is het vermogen een vertrouwensrelatie met de andere betrokkenen op te 
bouwen en in stand te houden een van de belangrijkste communicatieve vaardigheden. 
Hiertoe moet er een sfeer worden gecreëerd die niet bedreigend is en moet de toon 
worden gezet voor een openhartige, respectvolle en hulpvaardige aanpak voor het 
oplossen van problemen. Idealiter zou deze benadering door alle belanghebbenden 
worden overgenomen. 
 
 
Verkrijgen van doeltreffende communicatieve vaardigheden 
 
Wek vertrouwen 
• Weet waarover u spreekt 
• Blijf kalm en heb respect voor de ander 
• Blijf eerlijk en open 
• Toon uw menselijke kant, wees persoonlijk 
• Gebruik heldere taal, en let op dat u niet neerbuigend bent of overkomt  
• Verklaar de gevolgen van de gebruikte aannames 
• Toon uw eigen waarden 
 
Wees oplettend 
• Kies uw woorden aandachtig 
• Let op emoties - de uwe en die van uw publiek 
• Luister aandachtig 
• Let op lichaamstaal 
 
Houd een open dialoog in stand 
• Vraag om de mening van alle betrokkenen 
• Deel informatie 
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• Zorg ervoor dat regelmatig communicatie plaats kan vinden, bijvoorbeeld door 
nieuwe bevindingen op het web te publiceren, met de mogelijkheid commentaar te 
geven 

 
 
Omgaan met wantrouwen 
Bevolkingsgroepen die bezorgd zijn over onvrijwillige blootstelling aan EM-velden, 
hebben naar alle waarschijnlijkheid een wantrouwen ten opzichte van officiële 
standpunten en informatiebronnen. Er moet dan waarschijnlijk een grote inspanning 
verricht worden om ervoor te zorgen dat belanghebbenden dit wantrouwen laten 
varen. Het Phillips-rapport dat voor de Britse regering over de BSE-crisis is opgesteld 
stelt: "om geloofwaardig over te komen is het noodzakelijk vertrouwen te wekken - 
vertrouwen kan alleen worden gewekt door openheid - openheid vraagt om de 
erkenning van onzekerheid, waar deze aanwezig is."  
 
Besluitvormers dienen zich ervan te vergewissen dat alle personen die betrokken zijn 
bij communicatie met het publiek op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen 
in het debat, en dat zij bereid zijn vrees bij de bevolking te bespreken, in plaats van 
deze van tafel te vegen. 
 
Een aantal noodzakelijke onderdelen van communicatie in een situatie waar 
wantrouwen bestaat, zijn: 
 
• Erken het gebrek aan vertrouwen 
• Erken onzekerheden, waar deze aanwezig zijn 
• Maak duidelijk wat er deze keer anders is (bijv. bekendmaken van informatie, 

eerdere betrokkenheid van belanghebbenden, duidelijke doelen en rollen, enz.) 
• Vraag wat er nodig is om het wantrouwen weg te nemen 
• Wees geduldig - het kost tijd vertrouwen te krijgen 
• Houd in geen geval besloten bijeenkomsten 
• Geef het toe wanneer u het antwoord op een vraag echt niet weet 
• Wees verantwoordelijk op een manier die de belanghebbenden op prijs stellen 
 
Selecteren van instrumenten en technieken 

Leden van een gemeenschap waar plannen zijn voor de bouw van een nieuwe 
installatie, willen deel uitmaken van het besluitvormingsproces. Het is belangrijk 
hiertoe een proces op te zetten waarin belanghebbenden op een zinnige manier 
worden betrokken en om hun betrokkenheid bij de aanpak van dit besluit vast te 
stellen en mogelijk te maken. Het proces wordt doorgaans in drie fasen uitgevoerd: 
planning, tenuitvoerlegging en evaluatie.  
 
De eerste stap is cruciaal. Het aanwakkeren van de belangstelling en betrokkenheid 
bij het publiek kan namelijk contraproductief werken als de communicerende instantie 
niet volledig is voorbereid op deelname, vragen en zorgden vanuit de bevolking. Bij 
de tweede stap, wanneer het tijd is het gesprek met het publiek aan te gaan, moet de 
communicerende instantie bepalen hoe en waar de discussie te voeren. De keuze 
hangt af van het soort belanghebbenden, hun aantal, en hun belangen. Aan het eind is 
het belangrijk de uitkomst van het proces te evalueren, vervolgacties te ondernemen, 
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ervoor te zorgen dat datgene wat besproken en afgesproken vastgelegd wordt en dat 
de deelnemers deze documentatie ook ontvangen.  
 
Individuele vragen kunnen op ad-hocbasis worden afgehandeld via bijvoorbeeld 
telefoon of e-mail; communicatie met groepen belanghebbenden vraagt om meer 
planning. Bij een kleine groep belanghebbenden kan het haalbaar zijn hen te 
betrekken bij besprekingen die gericht zijn op het wijzigen van ongewenste aspecten 
van het project. Creativiteit kan worden aangemoedigd, maar men moet altijd eerlijk 
zijn over beperkingen in de mogelijkheden voor veranderingen en over hoe 
voorstellen daartoe in de eindbeslissing zullen worden meegenomen. Op deze manier 
hebben degenen die voorstellen doen een duidelijk beeld over hoeveel 
manoeuvreerruimte ze hebben. 
 
Het kan nuttig zijn om personen uit lokale organisaties te gebruiken om zo voordeel 
uit bestaande netwerken te trekken en de geloofwaardigheid te vergroten, maar men 
moet er zeker van zijn dat deze individuen gekwalificeerd zijn en direct vanaf het 
begin hun rol, verantwoordelijkheden en beperkingen vastleggen. Het is belangrijk 
vast te stellen welke groep belanghebbenden de tegenstanders zijn en te bepalen wat 
deze groep precies wil. Bij belangrijke kwesties kan mogelijk gebruik gemaakt 
worden van adviescommissies om overeenstemming over bepaalde beslissingen in het 
project te verkrijgen en zo compromissen aan te moedigen, structuur te bieden, en de 
aandacht te richten op het oplossen van vastgestelde problemen. Technieken om tot 
consensus te komen zijn onder meer de Delphi-methode, de nominale groepsmethode 
en een openbare waardebeoordeling (zie begrippenlijst). 
 
 
Belangrijkste stappen voor het betrekken van belanghebbenden in het proces 
 
1 - Planning 
 
• Het programma ontwerpen. Bepaal of anticipeer op wat de rol van het publiek 

en andere belanghebbenden is en ontwerp het programma zodanig dat de 
betrokkenheid van belanghebbenden wordt versterkt. 

• Vraag commentaar over het programma-ontwerp. Test uw voorgenomen 
programma zowel intern als extern om ervoor te zorgen dat het werkt  zoals het 
bedoeld is. 

• Bereid de tenuitvoerlegging voor. Zorg voor de benodigde hulpmiddelen, kies 
en train uw personeel, ontwikkel noodplannen, bepaal uw sterke en zwakke 
punten, licht het programma intern toe, zoek geschikte partners in de 
gemeenschap en werk met hen samen, ontwikkel een communicatieplan, en maak 
de meest essentiële materialen gereed.  

• Zorg ervoor dat u verzoeken om informatie en om betrokken te worden kunt 
afhandelen wanneer deze zich voordoen. 

• Coördineer binnen uw organisatie. Zelfs kleine onvolkomenheden wekken een 
indruk van interne wanorde en onbekwaamheid. Het doel is te voorkomen dat er 
verschillende signalen worden afgeven. Doe al het mogelijke om gedurende het 
gehele proces met dezelfde mensen te werken: zij zullen in de loop der tijd steeds 
bekwamer worden en steeds meer vertrouwen in de gemeenschap winnen. 



 36 

 
2 - Tenuitvoerlegging 
 
• Breng het programma om belanghebbenden te betrekken ten uitvoer. Volg 

het plan. Gebruik instrumenten en technieken die geschikt zijn voor de betreffende 
bevolkingsgroep en kwestie.  

• Bied de informatie die aan de behoeften van de belanghebbenden 
tegemoetkomt. Stel vast wat men wil weten en loop vooruit op wat men in de 
toekomst zal willen weten. Stel een lijst met problemen, vraagstukken en 
behoeften op, met de bijbehorende antwoorden en oplossingen. Ga waar mogelijk 
in op specifieke zorgen van verschillende individuen of groepen. 

• Werk samen met andere organisaties. Coördineer berichtgeving, maar erken 
eventuele verschillen openlijk. Verschil in signalen wekt verwarring en 
wantrouwen op.  

• Roep de hulp in van anderen die geloofwaardig zijn binnen de gemeenschap. 
Plaatselijke groepen of inwoners (bijv. lokale onderzoekers, artsen) die 
vertrouwen genieten, kunnen een buitenstaander van nut zijn, maar kunnen niet in 
de plaats komen van een openhartige benadering en uitgebreide betrokkenheid van 
de gemeenschap. 

 
3 - Evaluatie 
 
• Evalueer voortdurend door gebruik te maken van de terugkoppeling van 

belanghebbenden. Luister tijdens het uitvoeren van het programma aandachtig 
naar wat anderen u vertellen en handel indien nodig. 

• Ga na of het programma succesvol is. Als belanghebbenden u niet infomeel 
laten weten hoe uw proces werkt en wat er gedaan zou kunnen worden ter 
verbetering ervan, vraag hen dan formeel om hun mening door middel van een 
vragenlijst of op een andere manier. Herhaal dit aan het eind van het proces zodat 
de ideeën van de belanghebbenden u kunnen helpen bij het ontwerpen en 
uitvoeren van de volgende stappen. 

 
 
Bij een grote groep belanghebbenden kan er een schriftelijke inventarisatie plaats 
vinden van de zorgen en voorkeuren bij de bevolking. Daarnaast kan het nuttig zijn 
via de post of het internet onderzoeken uit te voeren en vragenlijsten en 
opiniepeilingen rond te sturen om de houding van de bevolking te peilen ten opzichte 
van specifieke aspecten van het project. Houd er rekening mee dat onderzoeken en 
opiniepeilingen via het internet wel nuttige informatie opleveren, maar niet altijd een 
statistisch verantwoorde steekproef opleveren. Een veel efficiëntere, zij het duurdere 
onderzoeksmethode is om een getraind deskundige of een gespecialiseerde 
onderzoeksorganisatie in te zetten.  
 
Informatie-uitwisseling kan op vele manieren plaatsvinden. Voor verschillende 
belanghebbenden zullen op verschillende momenten verschillende methoden het best 
geschikt zijn. Als belanghebbenden al vroeg in het proces betrokken zijn, kunnen 
meer passieve vormen van betrokkenheid (eenrichtingverkeer) de juiste methode zijn 
om mee te beginnen. Als de kwestie zich in een crisisstadium bevindt, is het beter om 
een actieve vorm van dialoog te kiezen om snel vast te stellen welke problemen men 
ervaart en om deze zo snel mogelijk op te lossen. Belanghebbenden zullen in 
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verschillende mate betrokken zijn. Sommige zullen gedurende een bijeenkomst stil 
blijven, terwijl andere juist veel te zeggen zullen hebben. Sommige bezoeken 
misschien slechts één bijeenkomt, terwijl andere geen bijeenkomst zullen missen. 
Sommige kiezen er misschien voor schriftelijk te communiceren of door informatie 
op het internet te zetten. Alle niveaus van deelname zijn waardevol en ieder niveau 
vraagt om een passende reactie.  
 
 
Voorbeelden van verschillende mogelijkheden 
 
Technieken voor passieve betrokkenheid 
• Gedrukt materiaal (informatiemateriaal, brochures, verslagen) 
• Websites en listservers 
• Advertenties, ingezonden stukken of op verzoek geschreven artikelen in kranten 
• Persberichten 
• Interviews op radio of televisie 
 
Technieken voor actieve betrokkenheid 
• Spreek met mensen over het proces 

- Houdt 'Open huis', bijv. met posters 
- Voer gesprekken met bellers op radio of televisie 
- Gebruik netwerken van derden (geef bijvoorbeeld informatie tijdens  
   bijeenkomsten van plaatselijke groeperingen) 
- Zorg voor een informatielijn of een 'inloopcentrum' 
- Organiseer rondleidingen bij geslaagde vergelijkbare projecten 
- Ondersteun onderzoeken per telefoon, e-mail of via het internet 
- Reageren op individuele vragen 

• Organiseer kleine bijeenkomsten 
- Bijeenkomsten van belanghebbenden 
- Focusgroepen 
- Adviesraden uit de bevolking 

• Organiseer grote bijeenkomsten 
- Openbare hoorzittingen 
- Professioneel geleide bijeenkomsten  
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3 Richtlijnen en beleidsmaatregelen met 
betrekking tot blootstelling aan EM-velden 

De huidige situatie 
 
Wie beslist over richtlijnen? 
Landen stellen hun eigen nationale normen voor blootstelling aan elektromagnetische 
velden vast. De meeste van deze nationale normen zijn echter gebaseerd op de 
richtlijnen van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection). Deze niet-gouvernementele organisatie, die formeel door de WHO is 
erkend, beoordeelt wetenschappelijke resultaten van over de hele wereld. De ICNIRP 
stelt richtlijnen op waarin aanbevelingen worden gedaan voor blootstellingslimieten. 
Deze richtlijnen worden regelmatig beoordeeld en zo nodig bijgewerkt. 
 
Waarop zijn de richtlijnen gebaseerd? 
De ICNIRP richtlijnen voor blootstelling aan EM-velden hebben betrekking op niet-
ioniserende straling in het frequentiebereik 0 - 300 GHz. Ze zijn gebaseerd op 
uitgebreide bestudering van alle gepubliceerde vakliteratuur waarbij intercollegiale 
toetsing plaatsvindt. De blootstellingslimieten zijn gebaseerd op effecten 
samenhangend met acute kortdurende blootstelling en niet met langdurige 
blootstelling. De beschikbare wetenschappelijke informatie over de 
langetermijneffecten van blootstelling aan EM-velden met lage veldsterktes wordt 
onvoldoende sterk geacht om kwantitatieve limieten vast te stellen.  
 
De internationale richtlijnen gebruiken het geschatte blootstellingsniveau, of 
drempelniveau¸ waarboven in potentie nadelige biologische effecten kunnen optreden, 
op basis van acute effecten op de korte termijn. Om rekening te houden met 
wetenschappelijke onzekerheden is dit laagste drempelniveau nog verder verlaagd om 
limietwaarden voor blootstelling van de mens af te leiden. Zo gebruikt de ICNIRP een 
reductiefactor 10 om limieten voor beroepsmatige blootstelling af te leiden en 
ongeveer een factor 50 om tot blootstellingslimieten voor de bevolking te komen. De 
limieten zijn frequentie-afhankelijk en zijn derhalve verschillend voor laagfrequente 
velden (bijv. hoogspanningsleidingen) en hoogfrequente velden (bijv. mobiele 
telefoons) (figuur 9).  
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Figuur 9 - Richtlijnen van de ICNIRP voor blootstellingslimieten voor werknemers en 
de algemene bevolking. 

 
Waarom wordt er voor blootstellinglimieten voor de bevolking een hogere 
reductiefactor gebruikt?  
De groep mensen die beroepsmatig blootgesteld kunnen worden, bestaat uit 
volwassen werknemers die zich doorgaans bewust zijn van EM velden en hun 
effecten. Deze werknemers zijn zodanig getraind dat zij de potentiële risico’s kennen 
en weten dat zij passende voorzorgsmaatregelen moeten nemen. De algemene 
bevolking daarentegen bestaat uit individuen van alle leeftijden en met verschillende 
gezondheidstoestanden, die zich er doorgaans niet van bewust zijn dat zij aan EM-
velden blootgesteld worden. Daarnaast geldt dat werknemers doorgaans uitsluitend 
gedurende de werkdag worden blootgesteld (normaliter acht uur per dag), terwijl het 
publiek 24 uur per dag blootgesteld kan zijn. Deze overwegingen hebben geleid tot 
strengere blootstellingslimieten voor de algemene bevolking dan voor beroepsmatig 
blootgestelden. 
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Huidige blootstellingsrichtlijnen 

 
• In het algemeen gesproken zijn normen voor laagfrequente elektromagnetische 

velden opgesteld om nadelige gezondheidseffecten als gevolg van geïnduceerde 
elektrische stromen binnen het lichaam te voorkomen, terwijl normen voor 
radiofrequente velden nadelige gezondheidseffecten als gevolg van plaatselijke of 
algehele opwarming van het lichaam moeten voorkomen.  

• De blootstellingsniveaus waaraan men in het dagelijks leven is blootgesteld liggen 
vrijwel altijd lager dan de limieten in de richtlijnen.  

• Blootstellingsrichtlijnen zijn niet bedoeld om elektromagnetische interferentie 
(EMI) bij elektromedische apparaten te voorkomen. Om dergelijke storingen te 
voorkomen worden momenteel nieuwe industrienormen ontwikkeld.  

 
 
Voorzorgsbenaderingen en het voorzorgsbeginsel 
Wereldwijd is er zowel binnen overheden als daarbuitenin in toenemende mate een 
neiging om bij het omgaan met gezondheidsrisico’s in het licht van wetenschappelijke 
onzekerheden een 'voorzorgsbenadering' te volgen. Welke maatregelen genomen 
worden hangt af van de ernst van de schadelijke gevolgen en de mate van onzekerheid 
rond de onderwerp. Als de schadelijke gevolgen die met een risico samenhangen klein 
zijn en het onzeker is of ze plaatsvinden, is het logisch om weinig of zelfs niets te 
doen. Andersom geldt dat wanneer de potentiële schadelijke gevolgen groot zijn en er 
weinig onzekerheid bestaat over of ze plaatsvinden, krachtige maatregelen zoals een 
verbod op hun plaats zijn (figuur 10). 
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Figuur 10 - Maatregelen die bij onzekerheid genomen kunnen worden. 
(Afgeleid van The precautionary principle and EMF: implementation and evaluation, 
Kheifets L. et al., Journal of Risk Research 4 (2), 113-125, 2001.) 
 
Het voorzorgsbeginsel wordt doorgaans gehanteerd wanneer er een hoge mate van 
wetenschappelijke onzekerheid is en er behoefte bestaat om maatregelen tegen een 
potentieel ernstig risico te nemen zonder de resultaten van verder wetenschappelijk 
onderzoek af te wachten. Het is in het Verdrag van Maastricht gedefinieerd als "het 
nemen van verstandige maatregelen wanneer er voldoende wetenschappelijke 
aanwijzingen (maar niet noodzakelijkerwijs absolute bewijzen) zijn dat het niet 
nemen van maatregelen schadelijke gevolgen zou kunnen hebben en wanneer het 
nemen van maatregelen kan worden gerechtvaardigd op grond van redelijke 
beoordelingen van kosteneffectiviteit". Het voorzorgsbeginsel is op veel verschillende 
manieren geïnterpreteerd en toegepast. In 2000 heeft de Europese Commissie 
verschillende regels vastgelegd voor de toepassing van dit beginsel (zie kader), met 
inbegrip van kosten-batenanalyses. 
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Het voorzorgsbeginsel 
Europese Commissie (2000) 
 

Wanneer het noodzakelijk wordt geacht actie te ondernemen, dienen maatregelen op 
grond van het voorzorgsbeginsel: 
 
• in verhouding te staan tot het gekozen beschermingsniveau; 
• niet-discriminerend te zijn in hun toepassing; 
• consistent te zijn met reeds genomen vergelijkbare maatregelen; 
• gebaseerd te zijn op een onderzoek naar de potentiële kosten en baten van het al of 

niet nemen van maatregelen (met, waar van toepassing en mogelijk, daarin 
begrepen een economische kosten-batenanalyse); 

• opnieuw beoordeeld te worden wanneer er nieuwe wetenschappelijke gegevens 
zijn; en 

• ertoe te leiden dat er opdracht wordt gegeven om wetenschappelijke gegevens te 
verkrijgen die voor een uitgebreidere risicobeoordeling noodzakelijk zijn. 

 

 
Wetenschappelijk onderbouwde en voorzorgsbenaderingen voor EM-velden 
Wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen van de potentieel schadelijke gevolgen 
van blootstelling aan EM-velden vormen de basis van risicobeoordelingen en zijn 
tevens een essentieel onderdeel van een passende reactie van het beleid. De 
aanbevelingen in de richtlijnen van de ICNIRP zijn het resultaat van grondige 
wetenschappelijke toetsing van relevante, in de wetenschappelijke literatuur 
gepubliceerde onderzoeken op het gebied van de geneeskunde, epidemiologie, 
biologie en dosimetrie. Vervolgens wordt er op grond van deze wetenschappelijke 
gegevens een oordeel gegeven over boven welke blootstellingsniveaus de vastgestelde 
nadelige gezondheidseffecten optreden. Hierbij wordt een voorzichtige benadering 
gevolgd, zowel voor wat betreft de grootte van de reductiefactoren (die bedoeld zijn 
om rekening te houden met onzekerheden in de wetenschappelijke gegevens en met 
mogelijke verschillen in gevoeligheid van bepaalde groepen) als voor wat betreft de 
aannames over de mate waarin EM-velden op mensen inwerken. 
 
Voorzorgsbenaderingen, zoals het voorzorgsbeginsel, richten zich op bijkomende 
onzekerheden over mogelijke maar onbewezen nadelige gezondheidseffecten. Met 
dergelijke op risicobeheersing gerichte beleidsmaatregelen kunnen opkomende 
problemen stapsgewijs worden benaderd. Daarbij moeten kosten en baten in 
overweging genomen worden. Dergelijke maatregelen moeten worden gezien als een 
aanvulling op - en niet als vervanging van – een op wetenschappelijke gegevens 
gebaseerde benadering om besluitvormers te helpen beleid te ontwikkelen. 
 
Een aantal nationale en lokale overheden heeft met betrekking tot EM-velden 'prudent 
avoidance' (verstandig vermijden), een variant op het voorzorgsbeginsel, tot beleid 
gemaakt. Deze benadering werd aanvankelijk gebruikt voor extreem laagfrequente 
velden, en wordt omschreven als het gebruik van eenvoudige, gemakkelijk uit te 
voeren maatregelen, met lage tot gematigde ('verstandige') kosten, gericht op het 
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verminderen van de blootstelling van personen of de bevolking aan EM-velden, zelfs 
wanneer niet zeker is dat de maatregelen de risico's zouden verminderen. 
 
De expliciete erkenning dat een risico mogelijk niet bestaat, is een cruciaal element 
van voorzorgsbenaderingen. Indien de wetenschap tot de conclusie komt dat 
blootstelling aan EM-velden geen risico's met zich meebrengt of dat de mogelijkheid 
van een risico te speculatief is, dan is een gericht voorlichtingsprogramma de juiste 
reactie op bezorgdheid bij de bevolking. Indien er een risico van EM-velden wordt 
vastgesteld, dan is het zaak dat de wetenschap specifieke beschermende maatregelen 
aanbeveelt, gebruikmakend van vastgestelde criteria voor het beoordelen en beheersen 
van risico’s voor de volksgezondheid. Als er grote onzekerheden blijven bestaan, is er 
meer onderzoek nodig. 
 
Als regelgevende instanties in reactie op druk vanuit de bevolking  uit voorzorg 
aanvullende limieten introduceren naast de bestaande limieten, moeten zij zich 
realiseren dat dit de geloofwaardigheid van de wetenschap en van de 
blootstellingslimieten zal ondermijnen. 
 
Wat doet de Wereldgezondheidsorganisatie? 
In antwoord op de groeiende bezorgdheid onder de bevolking over mogelijke nadelige 
gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan in aantal en verscheidenheid 
toenemende bronnen van EM-velden, heeft de WHO in 1996 het Internationale EMF 
Project opgestart (EMF: electromagnetic fields). Alle bepalingen van 
gezondheidsrisico’s zullen naar verwachting in 2006 zijn afgerond. 
 
Het Internationale EMF Project brengt de beschikbare kennis en hulpbronnen van 
nationale en internationale organisaties en wetenschappelijke instellingen bijeen om te 
komen tot een schatting van de gezondheids- en milieueffecten van blootstelling aan 
statische en tijdsafhankelijke elektrische en magnetische velden in het 
frequentiegebied van 0 tot 300 GHz. Het project is zodanig opgezet dat de activiteiten 
in een logische volgorde plaats vinden en dat een reeks uitkomsten wordt 
geproduceerd waarmee gezondheidsrisico’s beter ingeschat kunnen worden en 
waarmee eventuele gevolgen voor het milieu van blootstelling aan EM-velden 
geïdentificeerd kunnen worden.  
 
Het project wordt uitgevoerd vanuit het hoofdkantoor van de WHO in Genève, 
aangezien dit de enige organisatie van de Verenigde Naties is met een duidelijk 
mandaat om nadelige effecten van blootstelling aan niet-ioniserende straling op de 
gezondheid van de mens te onderzoeken. De WHO werkt samen met acht 
internationale organisaties, meer dan vijftig nationale overheden, en zeven 
samenwerkende centra op het gebied van bescherming tegen niet-ioniserende straling 
van belangrijke nationale overheidsorganisaties. 
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Het Internationale EMF Project van de WHO 
Belangrijkste doelstellingen 
 
(1) Een gecoördineerde internationale reactie geven op de bezorgdheid over mogelijke 
gezondheidseffecten van blootstelling aan EM-velden; 
(2) De wetenschappelijke literatuur beoordelen en rapporten opstellen over de stand 
van zaken met betrekking tot gezondheidseffecten;  
(3) Vaststellen waar kennis ontbreekt en waar nader onderzoek nodig is om betere 
schattingen van gezondheidsrisico's te kunnen maken;  
(4) Het stimuleren van gerichte, goed opgezette onderzoeksprogramma’s;  
(5) Het bijeenbrengen van de resultaten van onderzoek in monografieën in de reeks 
Environmental Health Criteria van de WHO, waarin formele schattingen van het 
gezondheidsrisico van blootstelling aan EM-velden zullen worden gemaakt;  
(6) Behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van internationaal aanvaardbare normen voor 
blootstelling aan EM-velden;  
(7) Het verstrekken van informatie over het uitvoeren van programma's voor de 
bescherming tegen EM-velden aan nationale en andere overheidsinstanties, onder 
meer in de vorm van monografieën over de beleving van, communicatie over en het 
beheer van risico's met betrekking tot EM-velden; en 
(8) Het verstrekken van advies aan nationale overheidsinstanties en anderen over de 
gezondheids- en milieueffecten van EM-velden en over eventuele vereiste 
maatregelen of acties. 
 
 
Meer informatie over het Internationale EMF Project en de resultaten die tot op heden 
zijn bereikt, is beschikbaar op de website: http://www.who.int/emf/.  
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Begrippenlijst 
 
Absorptie 
Bij de voortplanting van radiogolven: verzwakking van een radiogolf door verstrooiing van energie, 
oftewel omzetting van de energie naar een andere vorm, zoals warmte. 
 
Acuut 
Op de korte termijn, met directe gevolgen. 
 
ALARA 
Een voorzorgs-beleidsmaatregel. 'As Low As Reasonably Achievable' (zo laag als redelijkerwijs 
mogelijk) wordt gebruikt om risico's tot een minimum te beperken, rekening houdend met 
verschillende factoren zoals kosten, baten, of haalbaarheid. ALARA is uitsluitend geschikt bij 
stochastische risico's waarvan wordt aangenomen dat er geen sprake is van drempelwaarden. 
Oorspronkelijk gebruikt voor ioniserende straling. 
 
Associatie 
In de epidemiologie: een verband dat is vastgesteld op grond van statistische berekeningen in die zin 
dat, bij personen met een bepaald klinisch beeld, bepaalde omgevingsfactoren vaker voorkomen dan bij 
personen zonder dat beeld. Het bestaan van een associatie is geen bewijs van een oorzakelijk verband, 
maar kan wel reden voor nader onderzoek zijn. 
 
Basisbeperking 
Gezondheidskundige blootstellingslimiet ten aanzien van bepaalde elektromagnetische verschijnselen 
die, bij overschrijding van de limiet, mogelijk leiden tot vermindering van de gezondheid bij de mens. 
Voor statische velden zijn deze limieten de elektrische en magnetische veldsterktes, voor wisselvelden 
tot circa 10 MHz de elektrische stroom die in het lichaam wordt geïnduceerd, en voor wisselvelden van 
meer dan circa 100 kHz de omzetting van elektromagnetische energie in warmte in het lichaam. Tussen 
100 kHz en 10 MHz zijn zowel de stroomdichtheid als de opwekking van warmte van belang. 
 
Basisstation (mobiele telefonie) 
Een basisstation bestaat uit de antenne(s) die elektromagnetische straling uitzenden in het 
radiofrequente bereik, de draagconstructie, de apparatuurkast en de kabelstructuur. 
 
Belanghebbende 
Een persoon of groep met een belang in de uitkomst van een beleid of een besluit, of die invloed op de 
uitkomst wil uitoefenen. 
 
Beroepsmatige blootstelling 
Alle blootstelling aan EM-velden die personen ondergaan gedurende de uitoefening van arbeid. 
 
Bewijskracht 
Overwegingen bij het beoordelen en interpreteren van gepubliceerde wetenschappelijke informatie. 
Hieronder vallen de kwaliteit van de methoden, het vermogen van een onderzoek om nadelige effecten 
waar te nemen, de consistentie van resultaten uit verschillende onderzoeken, en de biologische 
aannemelijkheid van oorzaak–gevolgrelaties. 
 
Blootstelling 
De concentratie, hoeveelheid of intensiteit van een bepaald agens dat een doelsysteem bereikt. 
 
Blootstellingslimiet 
De waarden van bepaald parameters die zijn gerelateerd aan de sterkte van elektromagnetische velden, 
waaraan mensen ten hoogste mogen worden blootgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
basisbeperkingen en referentieniveaus. 
 
Carcinogeen 
Een stof die of agens dat kankerverwekkend is. 
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Crisis 
Een cruciaal of beslissend punt waarop een conflict het hoogste spanningspunt bereikt; een keerpunt. In 
de 'levenscyclus van een probleem' is het crisisstadium het stadium waarin deelnemers directe 
maatregelen eisen; de dialoog stopt en het tot stand gebrachte proces werkt niet langer. 
 
Delphi-methode 
Een methode om tot consensus te komen, in twee varianten. De eerste variant omvat de volgende 
stappen: zoek personen die met betrekking tot het probleem het meest ter zake kundig zijn en vraag hen 
andere deskundigen op te geven; herhaal dit totdat duidelijk is wie volgens anderen een deskundige is; 
vraag vervolgens deze deskundigen onafhankelijk van elkaar hun meningen te geven, koppel de 
antwoorden naar hen terug en vraag of zij hun mening wensen te herzien; herhaal dit proces totdat geen 
van de deskundigen zijn mening wenst te herzien. De tweede variant omvat de volgende stappen: maak 
gebruik van een groep deskundigen, maar vraag aan belanghebbenden die deskundigen te benoemen 
waarin ze het meeste vertrouwen hebben; vraag de belanghebbenden om vragenlijsten over het 
probleem in te vullen; geef hun antwoorden door aan de deskundigen; herhaal dit proces tot de 
deskundigen voldoende vertrouwen hebben dat zij beslissingen nemen of aanbevelingen doen waarvan 
zij denken dat de gemeenschap deze zal aanvaarden. 
 
Dosimetrie 
De techniek waarmee wordt vastgesteld hoeveel elektromagnetische energie in het lichaam of in 
weefsels wordt geabsorbeerd. 
 
Dosisresponsrelatie 
De relatie tussen blootstelling, gekenmerkt door niveau en duur, en het optreden en/of de ernst van 
nadelige effecten. 
 
Drempelniveau 
Minimumwaarde van een blootstellingsparameter die noodzakelijk is voor het optreden van een effect. 
 
Effect 
Verandering in de toestand of dynamiek van een systeem, veroorzaakt door de werking van een agens. 
 
Elektrisch veld 
Een gebied waarbinnen verspreide elektrische krachten op elektrische lading inwerken. 
 
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
De eigenschap van een elektrisch of elektronisch apparaat waardoor het binnen een elektromagnetische 
omgeving naar behoren functioneert zonder onaanvaardbare storingssignalen aan die omgeving af te 
geven. 
 
ELF 
Afkorting voor extreem lage frequentie; een frequentie tussen 0 Hz en 300 Hz. 
 
EM-velden 
Elektrische en magnetische velden of elektromagnetische velden. 
 
Emissie 
Emissie bestaat doorgaans uit stoffen die in de lucht worden uitgestoten. In dit handboek staat emissie 
voor elektromagnetische golven die door een bron (bijv. een hoogspanningsleiding of antenne) worden 
uitgestraald. 
 
Epidemiologie 
De studie van ziekte en gezondheid in bevolkingsgroepen en van de factoren die daarop van invloed 
zijn. 
 
Frequentie 
Het aantal volledige golven of cycli dat per seconde een gegeven punt passeert. De eenheid is hertz (1 
Hz = 1 cyclus per seconde). 
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Gevaar 
Een bron van mogelijke schade of mogelijk letsel. 
 
Gezondheid 
Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, en niet louter de 
afwezigheid van ziekte of gebrek. 
 
IARC 
Het IARC (International Agency for Research on Cancer) is een gespecialiseerde organisatie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Het IARC coördineert en voert onderzoek uit naar de oorzaken van 
kanker bij de mens en de mechanismen van carcinogenese, en ontwikkelt wetenschappelijke strategieën 
voor de bestrijding van kanker. 
 
ICNIRP 
De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is een onafhankelijke 
internationale wetenschappelijke organisatie die als doel heeft het opstellen van richtlijnen en geven 
van advies over de gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan niet-ioniserende straling. De 
ICNIRP heeft formele banden met de Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale 
Arbeidsorganisatie en de Commissie van de Europese Unie. 
 
Intercollegiale toetsing 
Beoordeling van de nauwkeurigheid of validiteit van technische gegevens, waarnemingen, en de 
interpretatie daarvan, door gekwalificeerde deskundigen. 
 
Kortetermijneffect 
Een biologisch effect dat gedurende of kort na blootstelling optreedt. 
 
Kosten-batenanalyse 
Een economische methode voor het schatten van de kosten en baten van verschillende normen met 
verschillende niveaus van gezondheidsbescherming. 
 
Langetermijneffect 
Een biologisch effect dat zich alleen lange tijd na de blootstelling manifesteert. 
 
Levenscyclus 
Het volgen van een project of een kwestie waarover publieke bezorgdheid bestaat door alle stadia van 
ontstaan en ontwikkeling. 
 
Magnetisch veld 
Een gebied waarbinnen krachten reageren op ferromagnetische deeltjes of bewegende elektrische 
ladingen. 
 
Microgolven 
Elektromagnetische straling met een zodanig korte golflengte dat er bij transmissie en ontvangst 
gebruik kan worden gemaakt van golfgeleidertechnieken en bijbehorende trilholtetechnieken. De term 
wordt gebruikt voor straling of velden met een frequentiebereik van 300 MHz tot 300 GHz.  
 
Mobiele telefonie 
Een telecommunicatiemiddel waarbij ten minste een van de gebruikers een mobiele telefoon gebruikt 
om via een basisstation te communiceren met een gesprekspartner op een mobiele of vaste lijn. 
 
Niet-ioniserende straling 
Niet-ioniserende stralingen (NIS) zijn elektromagnetische golven met fotonenergieën die te zwak zijn 
om atomaire bindingen te verbreken. 
 
Nominale groepsmethode 
Een groepsdynamiektechniek onder leiding van een voorzitter, die gebruikt kan worden voor het stellen 
van doelen en voor identificatie van problemen. De groep reageert individueel op een waarde of een 
conflictueuze vraag en er wordt een lijst gemaakt van alle antwoorden. Iedere deelnemer leest één 
antwoord voor, totdat alle antwoorden (inclusief dubbele antwoorden die door een markering 
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aangegeven worden) zichtbaar op de lijst genoteerd staan. Er volgt een discussie ter verheldering of om 
diepgaand op vraagstukken in te gaan. Als het doel het opstellen van een prioriteitenlijst is, vraagt de 
voorzitter of ieder voor zich een top drie (of een ander aantal) van de genoteerde items wil 
samenstellen en wordt het proces van noteren van antwoorden herhaald. Hierna volgt er een discussie 
onder leiding van de voorzitter die tot een prioriteitenlijst leidt en een actieplan kan opleveren voor de 
tenuitvoerlegging van de items op de prioriteitenlijst. 
 
Onzekerheid 
Onvolledige kennis over de toestand van een systeem. 
 
Proportionaliteit 
Datgene wat gedaan wordt om tegen de risico's van een agens of omstandigheid te beschermen komt 
globaal overeen met datgene wat is gedaan bij andere vergelijkbare agentia of omstandigheden. 
 
Prudent avoidance (verstandig vermijden) 
Voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden om blootstelling van de bevolking te verminderen 
tegen lage kosten;dat wil zeggen 'verstandig' verwijst naar de uitgaven.  
 
Blootstelling van de bevolking 
Alle blootstelling aan EM-velden die door leden van de bevolking wordt ondergaan. Hieronder vallen 
niet beroepsmatige blootstelling en blootstelling tijdens medische behandelingen. 
 
Radiofrequentie (RF) 
Iedere frequentie waarbij elektromagnetische straling gebruikt kan worden voor telecommunicatie. In 
dit handboek verwijst radiofrequentie naar het frequentiebereik 300 Hz - 300 GHz.  
 
Reductiefactor 
De omvang van de reductie in de blootstellingslimiet, de “veiligheidsfactor”, waarmee rekening wordt 
gehouden met onzekerheden in de gegevens. 
 
Referentieniveaus 
Waarden voor de veldsterkte van het onverstoorde elektrische en magnetische veld die zijn afgeleid van 
de basisbeperkingen en die dienen om vast te stellen of aan de basisbeperkingen wordt voldaan. Het 
meten van de grootheden die aan de basisbeperkingen ten grondslag liggen is niet eenvoudig, terwijl de 
elektrische en magnetische veldsterkte gemakkelijk gemeten kunnen worden. 
 
Regelgeving 
Een bij wet vastgelegde set regels. 
 
Risico 
De waarschijnlijkheid van een bepaald - doorgaans nadelig - gevolg van specifieke omstandigheden. 
 
Risicobeheer 
Het proces waarbij maatregelen ter vermindering van risico's voor de menselijke gezondheid en voor 
ecosystemen worden geïdentificeerd, beoordeeld, geselecteerd en ten uitvoer worden gebracht.  
 
Risicobeleving 
De manier waarop een individu of een groep een bepaald risico beleeft en taxeert. Afhankelijk van het 
individu en de context kan een bepaald risico of gevaar een andere betekenis hebben.  
 
Risicobeoordeling 
Een georganiseerd proces om de waarschijnlijkheid van nadelige gevolgen voor de gezondheid van 
blootstelling aan een agens in de leefomgeving te beschrijven en te schatten. Het omvat vier stappen: 
identificeren van het gevaar, beoordelen van de dosis-respons, beoordelen van de blootstelling en 
karakterisering van het risico. 
 
Risicobewaking 
Het bewaken van en het leveren van terugkoppeling aan het lopende proces van risicobeheersing, met 
gebruikmaking van bewakingssystemen die voortdurend gegevens verzamelen over risicofactoren en 
gevolgen voor de gezondheid. 
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Risicocommunicatie 
Een interactief proces waarbij informatie en meningen onder personen, groepen en instanties worden 
uitgewisseld. Het omvat een veelheid aan berichten aangaande de aard van het risico en andere niet 
strikt risicogerelateerde berichtgeving waarin bezorgdheden, meningen, of reacties op 
risicoberichtgeving of op wettelijke en institutionele afspraken voor risicobeheer worden uitgesproken. 
 
SAR (Specific Absorption Rate) 
De snelheid waarmee energie in lichaamsweefsel wordt opgenomen, uitgedrukt in watt per kilogram 
(W/kg). SAR is de breed geaccepteerde dosimetrische grootheid voor frequenties boven 100 kHz.  
 
Thermisch effect 
Door warmte veroorzaakte biologische effecten. 
 
Volksgezondheid 
De wetenschap en praktijk van het beschermen en verbeteren van de gezondheid van een gemeenschap, 
door middel van preventieve geneeskunde, gezondheidsvoorlichting, bestrijding van overdraagbare 
ziekten, toepassing van hygiënische maatregelen, en het in de gaten houden van gevaren uit de 
leefomgeving.  
 
Voorzorgsbeginsel 
Het nemen van maatregelen om een bepaalde activiteit of blootstelling te beperken, zelfs wanneer niet 
volledig is vastgesteld dat de activiteit of blootstelling een gezondheidsrisico vormt. 
 
Voorzorgsbenadering 
Een voorzorgsbenadering wordt gebruikt bij het beheer van gezondheidsrisico's wanneer er sprake is 
van wetenschappelijke onzekerheid, een hoog potentieel risico en verontrusting onder de bevolking. Er 
zijn verschillende op voorzorg gebaseerde tactieken ontwikkeld om om te gaan met bezorgdheid over 
gezondheidsproblemen bij de bevolking, bij werknemers, en in het milieu. 
 
Wereldgezondheidsorganisatie 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een organisatie van de Verenigde Naties met het mandaat 
om op te treden als sturende en coördinerende instantie op het gebied van internationaal 
gezondheidswerk. De WHO bevordert technische samenwerking, assisteert overheden bij het 
verbeteren van de gezondheidszorg en werkt aan de preventie en bestrijding van epidemische, 
endemische en andere ziekten. 
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