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Historie

William Gilbert (1544-1603) 
bracht in 1600 zijn bracht in 1600 zijn 
wereldberoemde boek “De 
Magnete, Magneticisque 
Corporibus, et de Magno Corporibus, et de Magno 
Magnete Tellure” uit

Eerste die het woord 
elektriciteit gebruikte!

De vader van de moderne 
elektriciteitelektriciteit



Historie

Maar, Philippus Aureolus 
Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim 
Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim 
(Paracelsus) (1493-1541) 
was al voor hem in de weer was al voor hem in de weer 
met de “heilzame” werking 
van magneten en 
magnetismemagnetisme



Recentere verleden en heden

Ook nu zijn er nog 
magnetiseurs, die in navolging 
van Franz Anton Mesmer van Franz Anton Mesmer 
(1734-1815), uitgaan van 
daadwerkelijke helende 
werking van elektro-werking van elektro-
magnetische krachten

Tegenwoordig neemt “Diepe Tegenwoordig neemt “Diepe 
Hersenstimulatie” (DBS) 
met ingebouwde elektrische 
pulsen een grote vluchtpulsen een grote vlucht



Discussie

Niet zo zeer of elektromagnetische velden een 
biologisch effect hebben, maar of ze ook biologisch effect hebben, maar of ze ook 
daadwerkelijk tot gezondheidschade leiden 

Discussie werd in Nederland en elders vooral Discussie werd in Nederland en elders vooral 
gevoerd door fysici, die slechts rekening hielden 
en houden met opwarming van weefsels en 
ongelukken als “echte” gezondheidsschadeongelukken als “echte” gezondheidsschade

Subtielere effecten die mogelijk tot Subtielere effecten die mogelijk tot 
gezondheidsschade zouden kunnen leiden, 
werden tot voor kort niet of nauwelijks serieus 
genomengenomen



Hoe het (de onrust) begon

American Journal of Epidemiology Vol. 109, No. 3: 273-284 
Copyright © 1979 by The Johns Hopkins University School of Hygiene and 
Public Health Public Health 

ELECTRICAL WIRING CONFIGURATIONS AND CHILDHOOD CANCER 

NANCY WERTHEIMER and ED LEEPER NANCY WERTHEIMER and ED LEEPER 

Department of Preventive Medicine and Community Health Box C-245, 
University of Colorado Medical Center, 4200 East Ninth Avenue, Denver, 
CO 80262 

An excess of electrical wiring configurations suggestive of high current-flow
was noted in Colorado in 1976–1977 near the homes of children who 
developed cancer, as compared to the homes of control children. The 
finding was strongest for children who had spent their entire lives at the finding was strongest for children who had spent their entire lives at the 
same address, and it appeared to be dose-related. It did not seem to be an 
artifact of neighborhood, street congestion, social class, or family structure. 
The reason for the correlation is uncertain; possible effects of current in the 
water pipes or of AC magnetic fields are suggested.water pipes or of AC magnetic fields are suggested.



Arbeidsepidemiologische studies

“Elektrische beroepen” hoger risico op leukemie (Milham 1982) 

Studies onder werknemers van elektriciteitsmaatschappijenStudies onder werknemers van elektriciteitsmaatschappijen

• France
– Patiëntcontrole studie binnen cohort 170,000 werknemers EDF (1978-1989) 
Significante OR 3.08 voor hersentumoren (69 gevallen) voor blootstelling 
boven het 90% (> 387 V/m-year); indicatie blootstellingrespons relatie boven het 90% (> 387 V/m-year); indicatie blootstellingrespons relatie 

• USA
– Cohort 127,129 mannen van 5 elektriciteitsmaatschappijen (1950-1986) en 
gevolg tot 1988

– Risico hersentumoren nam toe met factor 1.94 per µT-jaar magnetische veld 
blootstelling in de voorafgaande 2-10 jaar. Groep met hoogste blootstelling 

– Risico hersentumoren nam toe met factor 1.94 per µT-jaar magnetische veld 
blootstelling in de voorafgaande 2-10 jaar. Groep met hoogste blootstelling 
RR 2.6

– In contrast met andere studies, geen support voor associatie beroepsmatige 
blootstelling aan magnetische veld en leukemie. 

• UK• UK
– Patiëntcontrole studie met 112 gevallen hersenkanker (1972-91) 
geïdentificeerd binnen cohort van 84,018 mannelijke en vrouwelijke 
werknemers CEGB. Individuele cumulatieve blootstelling aan magnetische 
velden geschat op basis van 675 persoonlijke shift metingen

– Geen verband met hersentumoren



EPRI-studie USA

• Fatale ongevallen tijdens het werk 
– 13.20 per 100,000 persoonsjaren (n = 192), – 13.20 per 100,000 persoonsjaren (n = 192), 
– 76% t.g.v. elektrocutie, moord, en vallen van hoogte
– Dodelijke ongevallen vooral bij lijnwerkers (RR 3.33), 
electriciens (RR 2.79) en schilders (RR 3.27) 

– Beroepen met dagelijks werk op hoogte en frequent contact – Beroepen met dagelijks werk op hoogte en frequent contact 
met elektrische installaties onder spanning hadden een 
beduidend hoger risico op dodelijke ongevallen t.g.v. 
elektrocutie en vallen RR 21.8 and RR 16.7

• Neurodegeneratieve ziekten• Neurodegeneratieve ziekten
– Geen relatie met ziekte van Parkinson
– Niet of nauwelijks met ziekte van Alzheimer
– Maar positief verband tussen duur van blootstelling en ALS– Maar positief verband tussen duur van blootstelling en ALS

• Suïcide
– Positief verband tussen blootstelling en zelfmoord bij 
werknemers < 50 jaar   werknemers < 50 jaar   



Evaluaties IARC (WHO) 

en NIEHS (EMF-Rapid)en NIEHS (EMF-Rapid)

• NIEHS (1999) 
– “NIEHS a weak association between increasing – “NIEHS a weak association between increasing 
exposure to EMF and an increased risk of 
childhood leukemia” 

– “no evidence of a link between residential EMF – “no evidence of a link between residential EMF 
exposure and adult cancers, including leukemia, 
brain cancer, and breast cancer”

• IARC (June 2001)
– Static and Extremely-Low-Frequency electric and 
magnetic fields magnetic fields 

– Key decision classification of (only) power-
frequency magnetic fields as “possibly 
carcinogenic” (class 2B) carcinogenic” (class 2B) 



Interphone studie

• Patiëntcontrole studie in 13 landen
– 6000 gevallen van glioma’s en meningioma’s – 6000 gevallen van glioma’s en meningioma’s 
(zowel goedaardig als kwaadaardig) 

– 1000 gevallen van akoestische neuroma’s 

– 600 gevallen van speekselklier tumoren 

• Delen zijn gepubliceerd, maar over de • Delen zijn gepubliceerd, maar over de 
gepoolde analyse gaan de onderzoekers nog 
rollend over de vloerrollend over de vloer

• Wachten is op de uiteindelijke resultaten• Wachten is op de uiteindelijke resultaten



Studies naar lange termijn effecten van 

mobiel telefoon gebruik (>10 jaar)mobiel telefoon gebruik (>10 jaar)

Courtesy Joachim Schuz



Blootstelling aan ELF-EMV 

en neuro-degeneratieve ziektenen neuro-degeneratieve ziekten

Zwitserse nationale Zwitserse nationale 
cohortstudie

– Afstand van het 
woonadres tot woonadres tot 
hoogspanningslijnen 
in relatie tot in relatie tot 
neurodegeneratieve 
ziekten

Huss et al 2008, 

Am J Epidemiol. 2009;169:167-75

Courtesy Anke Huss



Map of 50kV – 380kV power lines

Courtesy Anke Huss



Resultaten

Courtesy Anke Huss



Neuropsychologische effecten 

van MRI gerelateerde strooiveldenvan MRI gerelateerde strooivelden



Stand van zaken: 

EMV en humane studiesEMV en humane studies

• Resultaten van epidemiologische studies niet 
eenduidig en laten de mogelijkheid open voor 

• Resultaten van epidemiologische studies niet 
eenduidig en laten de mogelijkheid open voor 
mogelijke nadelige gezondheidseffecten

• Publieke onrust/vragen omtrent de gevolgen van • Publieke onrust/vragen omtrent de gevolgen van 
elektromagnetische straling op de gezondheid 
neemt hand over hand toe (e.g. UMTS, wifi, DECT)

• Nederland relatief laat met onderzoek naar de 
blootstelling aan en eventuele gezondheidseffecten 
van EMVvan EMV



Zorg Onderzoek Nederland

Medische WetenschappenMedische Wetenschappen

In 2006 gestart met het Onderzoeksprogramma 
Elektromagnetische Velden en GezondheidElektromagnetische Velden en Gezondheid

– In opdracht van VROM

– Budget € 16.6 miljoen

– Doel: vinger aan de pols te houden bij (nieuwe) 
toepassingen van EMV en de Nederlandse toepassingen van EMV en de Nederlandse 
kennisinfrastructuur op het terrein van de 
elektromagnetische velden en gezondheid te 
versterken. Hierdoor krijgt Nederland op termijn de 
beschikking over wetenschappelijke autoriteit(en) op beschikking over wetenschappelijke autoriteit(en) op 
dit terrein. Tenslotte worden door de vergrote kennis op 
het gebied van EMV de (positieve en negatieve) 
effecten van EMV op de gezondheid inzichtelijker. 
De onderzoeksinfrastructuur wordt zo ingericht dat het De onderzoeksinfrastructuur wordt zo ingericht dat het 
een hoogwaardige bijdrage levert aan de 
internationale activiteiten. Over het programma en 
de resultaten van het onderzoek wordt in nauwe 
samenwerking met het Kennisplatform EMV&Gsamenwerking met het Kennisplatform EMV&G
gecommuniceerd. 



Institute for Risk Assessment Sciences

• Interfacultair onderzoeksinstituut binnen de faculteiten 
Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bètawetenschappen 

• Verzorgen van onderwijs en onderzoek op het gebied van humane 
gezondheidsrisico’s ten gevolge van blootstelling aan mogelijke 
schadelijke agentia in het milieu, op de werkplek en via de schadelijke agentia in het milieu, op de werkplek en via de 
voedselketen 



Sinds september 2008

Leerstoelgroep EMVLeerstoelgroep EMV

• Onderzoek
– Onderzoek naar de mogelijke – Onderzoek naar de mogelijke 
gezondheidseffecten van EMV

• Onderwijs
– Opzetten van cursorisch onderwijs 
omtrent EMVomtrent EMV



Onderzoek
Leerstoelgroep EMV IRASLeerstoelgroep EMV IRAS

• Epidemiologisch en experimenteel onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van strooivelden van MRI systemengezondheidseffecten van strooivelden van MRI systemen

• Patiëntcontrole onderzoek naar EMV en neurodegeneratieve 
aandoeningenaandoeningen

• Patiëntcontrole onderzoek naar hersentumoren bij kinderen en 
adolescenten t.g.v. mobiele telefonie (Mobi-Kids)

• Cohort onderzoek naar chronische gezondheidseffecten van 
EMV in de algemene bevolking

• Blootstellingkarakterisering van EMV
– Beroepsmatig
– Algemeen milieu
– Woonomgeving– Woonomgeving



Onderzoek

Activiteiten Expositie Matrix Activiteiten Expositie Matrix 
RIVM i.s.m leerstoelgroep EMV IRAS



Gezondheidseffecten bij strooivelden 

van MRI systemen en SMVvan MRI systemen en SMV

• Verscheidene onderzoeken naar de gevolgen van • Verscheidene onderzoeken naar de gevolgen van 
statische magnetische velden, gradiënt en in de 
tijdvariërende EMV, en radiofrequente velden rond 
MRIsMRIs
– Epidemiologische en experimentele studies naar acute en 
chronische neuropsychologische effecten

– Cohort onderzoek naar chronische effecten bij voormalige en – Cohort onderzoek naar chronische effecten bij voormalige en 
huidige MRI technici (n=1800) bij Philips Healthcare

– Dwarsdoorsnede onderzoek naar blootstelling, klachten en 
symptomen bij beroepsmatige blootstelling aan strooivelden symptomen bij beroepsmatige blootstelling aan strooivelden 
van MRI systemen (ziekenhuispersoneel en 
onderzoeksinstellingen) en statische magnetische velden in 
andere industrieënandere industrieën



Patiëntcontrole onderzoek naar EMV 

en neurodegeneratieve aandoeningenen neurodegeneratieve aandoeningen

• Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

– 1.500 patiëntcontrole paren

• Ziekte van Parkinson

– 1.000 patiënten / 1.000 controles



Internationaal patiëntcontrole onderzoek naar 

hersentumoren bij kinderen en adolescenten t.g.v. 

mobiele telefonie (Mobi-Kids; PI: E Cardis) 

Country Year Age 
Own 

mobiele telefonie (Mobi-Kids; PI: E Cardis) 

(start 1 maart 2009)

Country Year Age 

Australia 2006 12-13 77% 

Hungary 2005 10-11 76% 

2004 9-10 35% 

8-12 50% 

Germany 

2006/7 8-12 50% 2006/7 

13-17 91% 

Greece 2007 12-18 80% 

Italy  7-11 52% 

2001 12 35% France 2001 12 35% 

 15 55% 

 18 80% 

2006 15-17 94% 

France 

2007 12-24 88% 

2003 10 52% Norway 

2007 10 88% 

11 16% Turkey 2003 

17 77% 

2001 7-10 13% UK 2001 7-10 13% UK 

2004 7-10 25% 

Financiering 7e kaderprogramma EU



Wat weten van mobiel telefoon gebruik 
bij kinderen en jong volwassenen?bij kinderen en jong volwassenen?

Percentage kinderen tussen 7–14 jaar met toegang tot Percentage kinderen tussen 7–14 jaar met toegang tot 
een mobiele telefoon, eigen mobiele telefoon of een 

gemeenschappelijke mobiele telefoon in de familie

(Söderqvist et al. 2007)(Söderqvist et al. 2007)



Relatieve gemiddelde MSAR1g schijnt het 
hoger te zijn in het hersenweefsel van hoger te zijn in het hersenweefsel van 
kinderen dan van volwassenen 

(resultaten genormaliseerd t.o.v. kinderen)(resultaten genormaliseerd t.o.v. kinderen)

Wiart et al, 2008



Internationaal patiëntcontrole onderzoek naar 

hersentumoren bij kinderen en adolescenten t.g.v. hersentumoren bij kinderen en adolescenten t.g.v. 

mobiele telefonie (Mobi-Kids)

• Populatie 10-24 jaar Country Expected number of cases 

 Per year Study period • Populatie 10-24 jaar

• Data verzameling 3 jaar

• Protocol vergelijkbaar 

 Per year Study period 

Austria 35 86 

France 94 235 

Germany  125 313 

Greece 25 63 

Israel 37 93 

Italy  68 169 • Protocol vergelijkbaar 
met Interphone studie

Italy  68 169 

Netherlands 63 158 

Spain 125 313 

Australia 71 178 

Canada 94 234 

 Total 736 1,839 

 

Financiering 7e kaderprogramma EU



Cohort studie naar de chronische 

gezondheidseffecten van EMFgezondheidseffecten van EMF

• Studie maakt gebruik van reeds bestaande prospectieve cohort 
studies
– ~230.000 mensen ouder dan 20 jaar

• NLCS (MU & TNO): 120.000
• EPIC-NL (UMCU & RIVM): 40.000
• LRGP (UMCU): 20.000
• OMEGA (NKI): 38.000• OMEGA (NKI): 38.000
• Geo-Hebron (NKI): 10.000

• Eindpunten
– Kanker, cardiovasculaire, en neurologische aandoeningen– Kanker, cardiovasculaire, en neurologische aandoeningen
– Hoofdpijn, slaapstoornissen

• Blootstellingkarakterisering van ELF (hoogspanningsleidingen, • Blootstellingkarakterisering van ELF (hoogspanningsleidingen, 
consumenten producten, etc.) en RF (mobiele telefonie, DECT, 
wifi, zendmasten, etc.) zowel op de werkvloer, thuis en in het 
algemene milieu



CosmosCosmos
International cohort study on mobile phone use and health: 

(P. Elliot, Imperial College, UK & A. Ahlbom, KI, SE)

• Informele afstemming tussen NL en de lopende 
studies in Engeland, Denemarken, Zweden, Finlandstudies in Engeland, Denemarken, Zweden, Finland

• Prospectief cohort van ±200,000 mobiele 
telefoniegebruikers van 18 jaar en oudertelefoniegebruikers van 18 jaar en ouder

www.imm.ki.se/cosmoswww.imm.ki.se/cosmos



De uitdaging

David Savitz, American Journal of Epidemiology 
Advance Access published February 10, 2009Advance Access published February 10, 2009

Hyping Health Risks: Environmental Hazards in 
Daily Life and the Science of Epidemiology, by Daily Life and the Science of Epidemiology, by 
Geoffrey C. Kabat 

“Similarly, electromagnetic fields continue to be of 
limited interest to epidemiologists after a period of limited interest to epidemiologists after a period of 
extensive funding, but those advocating new proposed 
research must acknowledge the findings and 
shortcomings of the studies that have come before shortcomings of the studies that have come before 
and make the case that the new studies will be better.”



De oplossing?

Wilt u zich beschermen 
tegen de straling van tegen de straling van 
mobiele-, DECT-
telefoons en laptops? 
TwillMed biedt de 

5 stickers voor € 74,75 incl. btw

TwillMed biedt de 
oplossing in de vorm 
van 12 antennes op 
een anti-stralingsticker 
met een diameter van met een diameter van 
slechts 2,2 cm.

Voor verder informatie neemt u contact op met 
TwillMed, Mathilde v/d Mheen –
Marie Curiestraat 55 - 3846 BW Harderwijk -
tel. 0341-279073 - fax 0341-279340 of via tel. 0341-279073 - fax 0341-279340 of via 
info@morgenisnu.nl



En nog veel meer

Expertise 3P 

Screen Mist

SILVER LINING 

GARMENTS

Gain Control of Your 

Inner Environment

Met dank aan Frank Leferink UTwente

Slechts $ 42,-

Anti-

Electromagnetic 

Waves & Urban 

Pollution

A new health and 

Inner Environment

Very sheer, comfortable 
undergarments you can 
wear over your regular 
underwear to shield 
yourself from powerline 
and computer electric

Slechts $ 42,- A new health and 
beauty reflex in the 
form of a lightweight 
mist that you spritz 
over your face, neck 
and décolleté, over 
regular skin care and 

and computer electric
fields, and microwave, 
radar, and TV radiation. 
This silver-plated, 
stretchable, washable 
nylon mesh is electrically 

van $ 64,- tot $ 90

regular skin care and 
make-up products. It 
leaves an invisible, 
highly protective veil 
on the skin to protect 
its youthful radiance. 

nylon mesh is electrically 
conductive. It provides 
EMF radiation protection 
by reflection. Plus you 
won't get those static 
shocks as you used to in van $ 64,- tot $ 90its youthful radiance. 

Look beautiful and 
feel good in today's 
world. 

shocks as you used to in 
dry weather and your 
clothes won't cling to 
you! Fabric provides up 
to 35dB of shielding at 
100 MHz. Made in USA. 
Surround what you want Surround what you want 
to protect! 



Heel veel keus

Met dank aan Frank Leferink UTwente

Ray Guard Body voor slechts €139,-

Ray Guard SP2 voor €795,-Ray Guard SP2 voor €795,-

Uitvoering essenhout voor € 918,-Uitvoering essenhout voor € 918,-



Associaties en werkelijke risico’s

• Nog steeds geen biologisch mechanisme 
(voor kanker maar ook niet voor 
neurodegeneratieve aandoeningen)neurodegeneratieve aandoeningen)

• Leukemie, hersentumoren, gehoorzenuw en 
speekselklier tumoren zijn zeer zeldzaam; 
Alzheimer echter nietAlzheimer echter niet

• Desalniettemin zijn er ook onomstreden en 
niet verwaarloosbare risico’s zoals (niet 
handsfree) bellen in het verkeer maar ook op handsfree) bellen in het verkeer maar ook op 
de werkplek



Associaties en werkelijke risico’s

• Gebruik van metaal in een MRI omgeving• Gebruik van metaal in een MRI omgeving



Associaties en werkelijke risico’s

Boy,6,killed in MRI accident

By MELISSA KLEIN AND OLIVER W.PRICHARD

(Original publication:July 31,2001)(Original publication:July 31,2001)

VALHALLA — A 6--year-old boy died two days after he was smashed in the 
head by a metal oxygen canister that was pulled by magnetic force into the 
MRI machine where he was being examined,Westchester Medical Center 
officials said yesterday. An unidentified hospital employee brought the officials said yesterday. An unidentified hospital employee brought the 
oxygen tank within reach of the 10-ton magnet's field,and it shot through the 
air to the center of the machine, the hospital said.

........



Academische werkplaatsAcademische werkplaats

• Nieuwe EU richtlijnen voor EMV op de 
werkplek komen er aan (2012)werkplek komen er aan (2012)

• RIVM-LSO onderzoek (SZW) 2006
– Methode voor RIE gericht op emissie van 
apparaten, niet op blootstellingapparaten, niet op blootstelling

• Nieuwe oproep ZONMW programma 
EMV en Gezondheid voor 
praktijkgericht onderzoekpraktijkgericht onderzoek

• Intentie van Arbo Unie en IRAS om • Intentie van Arbo Unie en IRAS om 
een gezamenlijk voorstel voor 
praktijkgericht werkplekgerelateerd 
onderzoek in te dienenonderzoek in te dienen


