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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9431
Invloed op de gezondheid van de bevolking van magnetische velden van de
elektriciteitsvoorziening
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of Belgium
provides advice to the Belgian authorities on the public health effects of exposure to magnetic
fields from the electricity supply.
This report aims at providing the Belgian authorities with specific recommendations on this
subject.
Versie gevalideerd op het College van
mei 2020

1.

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

In 2008 publiceerde de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zijn advies “Aanbevelingen betreffende de
blootstelling van de bevolking aan magnetische velden van elektrische installaties” (Hoge
Gezondheidsraad, 2008). Sindsdien zijn nieuwe resultaten van wetenschappelijk onderzoek over
de mogelijke invloed op de gezondheid van zogeheten “extreem laagfrequente elektromagnetische
velden” beschikbaar gekomen. Daarnaast blijkt, in het bijzonder bij aanpassing of uitbreiding van
de elektrische infrastructuur, dat onder beleidsmakers, politici en de bevolking nog steeds vragen
leven over die invloed op de gezondheid. Daarom acht de Raad een actualisering van het advies
van 2008 aangewezen.
De vragen die de Raad in zijn nieuwe advies beantwoordt, komen overeen met die in het vorige
advies:

Levert wetenschappelijk onderzoek aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan
magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening en van elektrische installaties de
gezondheid nadelig beïnvloedt?

Indien dat zo is, voor welke bevolkingsgroepen en voor welke blootstellingsniveaus is dat het
geval?

Is er reden om, al dan niet uit voorzorg, het gezondheidsrisico te beperken en zo ja, welke
maatregelen zijn dan doeltreffend?
Dit advies richt zich uitsluitend op de blootstelling van de algemene bevolking aan
elektromagnetische velden van de elektrische infrastructuur en elektrische installaties en niet op
professionele blootstellingssituaties waar de bronnen van elektromagnetische velden, de
blootstellingsduur en de –intensiteiten heel anders kunnen zijn.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

−1−

2.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies
Het recente onderzoek en hernieuwde analyses van alle onderzoeksgegevens over de
blootstelling aan magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening in de woonomgeving in relatie
tot de gezondheid veranderen de algemene conclusie van het advies van de Hoge
Gezondheidsraad van 2008 niet. Bij blootstelling aan veldsterkten groter dan 0,3 tot 0,4 microtesla
wordt een verhoging van het vóórkomen van kinderleukemie gevonden van de orde van grootte
van een factor 2. In België zal dat risico, indien het bestaat, volgens een indicatieve schatting op
basis van buitenlandse gegevens, overeenkomen met ongeveer één additioneel ziektegeval per
twee jaar. Of de magnetische velden de oorzaak van het verhoogd vóórkomen van kinderleukemie
zijn, is onzeker, maar kan niet worden uitgesloten. Het is bekend dat magnetische velden, althans
bij betrekkelijk kortdurende en relatief hoge blootstelling1, veranderingen in lichaamscellen kunnen
aanbrengen. Maar hoe die veranderingen een rol spelen bij een mechanisme dat een oorzakelijk
verband zou kunnen doen begrijpen, is onduidelijk. Overigens is de blootstelling van de bevolking
in het algemeen beduidend lager dan de genoemde waarden van 0,3 en 0,4 µT, zo blijkt uit recent
Europees onderzoek en eerder Belgische onderzoek.
Over andere aandoeningen bij kinderen of volwassenen in samenhang met blootstelling aan
magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening geeft het onderzoek geen uitsluitsel. Het
meeste onderzoek heeft zich gericht op neurodegeneratieve aandoeningen, die vooral bij oudere
volwassenen optreden. Als een verband al bestaat, is het additionele risico op deze aandoeningen
zeer beperkt.
Aanbevelingen
Evenals in 2008 beveelt de Hoge Gezondheidsraad de verantwoordelijke
overheidsinstanties aan om een beleid te voeren dat in de woonomgeving de blootstelling aan
magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening beperkt tot 0,4 microtesla. Deze waarde van
het magnetische veld mag overigens niet als een grenswaarde worden beschouwd waarboven
zeker wel en waaronder zeker niet sprake is van een mogelijke invloed op het vóórkomen van
leukemie bij kinderen. Aangezien het gaat om langdurige blootstelling — jaren — meent de Raad
dat uitgegaan moet worden van de over een jaar gemiddelde waarden van het magnetische veld.
Hoewel het meeste onderzoek de blootstelling aan magnetische velden van bovengrondse
hoogspannings- en distributielijnen betrof, meent de Raad dat bij het beleid tot beperking van de
magnetische veldsterkte ook de velden van ondergrondse lijnen moeten worden betrokken.
Net als in zijn eerdere advies beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan om bij de beperking van
de magnetische veldsterkte ook rekening te houden met elektrische apparatuur met langdurige
blootstelling, zoals elektrische wekkers, elektrische dekens en elektrische vloerverwarming. De
aandacht richt zich daarbij vooral op de slaapkamer.
Door het opvolgen van de aanbeveling van de Raad tot beperking van de magnetische
veldsterkte in de woonomgeving is er daarnaast op grond van wat nu bekend is, geen reden om
een additioneel gezondheidsrisico op in het bijzonder neurodegeneratieve ziekten te
veronderstellen.
1

Een lid van het College heeft een minderheidsstandpunt bij een deel van de conclusies (zie punt 4.5).
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METHODOLOGIE

Na analyse van de vraagstelling hebben het College en de voorzitter van de Permanente
werkgroep Niet-ioniserende Straling de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad
hoc werkgroep opgericht met deskundigheid op het terrein van de gezondheidsrisicoanalyse,
epidemiologie en blootstelling aan en meting van elektromagnetische velden. De experten van de
werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad hoc verklaring ingevuld en de
Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur. De werkgroep heeft
gebruik gemaakt van evaluaties van zusterorganisaties in Frankrijk, Zweden en Nederland en van
wetenschappelijke commissies van de Europese Commissie.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies ten slotte gevalideerd door
het College.

4.

UITWERKING EN ARGUMENTATIE
AFKORTINGEN

AFSSET
ALS
CIRC
CSS
ELF
HGR
IARC
SCENIHR
SSM

l'Agence française de sécurité sanitaire de I'environnement et du travail
amyotrofische laterale sclerose
Centre international de recherche sur le cancer
Conseil supérieur de la santé
extreem laagfrequent
Hoge Gezondheidsraad
International Agency for Research on Cancer
Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks
Strål säkerhets myndigheten, Swedish Radiation Safety Authority

2

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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SYMBOLEN
Hz
T
T
V
kV

hertz, SI-eenheid van frequentie,1 Hz = 1 s-1
tesla, SI-eenheid van magnetische fluxdichtheid
10-6 T
volt, SI-eenheid van elektrische spanning
1 000 V
4.1 Begrippen

Elke elektrische installatie (lijnen of leidingen, kabels, transformatoren, geleiders, toestellen)
in werking genereert elektrische en magnetische velden, waarvan de sterkte met de afstand tot de
bron snel afneemt. De sterkte van de elektrische velden hangt af van de spanning uitgedrukt in volt
(V) of kilovolt (kV)3. De sterkte van het magnetische veld is evenredig met de stroomsterkte. Bij de
elektriciteitsvoorziening
—
hoogspanningsen
distributielijnen
en
bijbehorende
transformatorinstallaties — gaat het om wisselstroom en wisselspanning met in Europa een
frequentie van 50 hertz (Hz)4 en in Noord-Amerika van 60 Hz. In de wetenschappelijke literatuur
worden elektrische en magnetische velden met deze frequenties aangeduid als ‘extreem
laagfrequent’, vaak afgekort als ELF.
De eenheid van de magnetische veldsterkte — eigenlijk de magnetische fluxdichtheid — is de
tesla (T) of microtesla (T)5. Enkele representatieve waarden van het 50 Hz-magnetische veld zijn:
van 2 tot 10 µT onder een hoogspanningslijn en van 0,1 tot 1 µT op 50 meter afstand ervan (op
grondniveau); 1 µT op 30 cm van een wasmachine en 0,2 µT op 1 meter afstand ervan (MIRA
2011, BBEMG 2016b, a). In het algemeen beweegt de blootstelling van de bevolking aan
magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening zich tussen 0,02 en 0,5 µT, zo blijkt uit recent
Europees onderzoek (Gajšek et al, 2016). Dit spoort met eerder Belgische onderzoek (Decat et al,
2010).
De sterkte van elektrische velden wordt in V of kV per meter (V·m-1, kV·m-1) uitgedrukt. De
sterkte van het elektrische veld nabij hoogspanningslijnen kan hoge waarden bereiken, maar wordt
aanmerkelijk verminderd door de minste hindernis, zoals bouwmaterialen en vegetatie.
4.2 De voorgeschiedenis
Waar komen de vragen over de elektriciteitsvoorziening als mogelijke veroorzaker van
gezondheidsaandoeningen en meer in het bijzonder van leukemie bij kinderen vandaan? De trigger
was vooral een vorm van burgeronderzoek in de jaren ’70 van de vorige eeuw in Denver in de
Amerikaanse staat Colorado. Daarbij ontstond het vermoeden dat gevallen van kinderleukemie
konden samenhangen met de stroom in de elektriciteitsdistributielijnen (in de VS bovengronds) dan
wel met de door die stromen gegenereerde magneetvelden. De “officiële” wetenschap reageerde
eerst afwijzend, maar in de loop van de jaren kwamen er meer aanwijzingen voor een verband
tussen de blootstelling aan magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening en het voorkomen
van leukemie bij kinderen. Maar of, en zo ja hoe, magnetische velden de oorzaak van

3

1 kilovolt is 1 000 V.
1 hertz komt overeen met 1 cyclus per seconde.
5
1 T is één miljoenste (10-6) T.
4
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kinderleukemie konden zijn, bleef onduidelijk. In 1999 concludeerde de directeur van het
Amerikaanse National Institute of Environmental Health Sciences (Olden, 1999):
[…] dat blootstelling aan extreem laagfrequente elektromagnetische velden niet als volstrekt veilig kan worden
beschouwd vanwege de zwakke wetenschappelijke aanwijzingen dat die blootstelling tot leukemie kan leiden.6

Drie jaar later stelde het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de
Wereldgezondheidsorganisatie dat (IARC, 2002):
Extreem laagfrequente magnetische velden zijn mogelijk kankerverwekkend voor de mens (Groep 2B).7

De deskundigen van het IARC meenden dat er beperkte aanwijzingen waren voor een verband
tussen blootstelling aan magnetische velden en het vóórkomen van kinderleukemie, maar geen
aanwijzingen (inadequate) voor kanker in proefdieren.
4.3

Het advies van 2008

Ten tijde van zijn vorige advies werd de Hoge Gezondheidsraad dus met een situatie
geconfronteerd waarbij er in diverse onderzoeken een verband tussen blootstelling aan
magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening en het vóórkomen van leukemie was
gevonden. Maar ook met de situatie dat wetenschappers niet begrepen hoe die blootstelling tot
kanker en in het bijzonder tot leukemie kon leiden. Allerhande andere omgevingsfactoren die
mogelijk met de blootstelling aan de magnetische velden konden samenhangen, boden echter
evenmin een verklaring voor het gevonden verband.
Het advies van de Raad luidde (Hoge Gezondheidsraad, 2008):
Rekening houdend met de huidige onzekerheden meent de Hoge Gezondheidsraad dat blootstelling aan
magnetische velden van elektrische installaties in het bijzonder bij kinderen dient te worden beperkt. De langdurige
blootstelling van kinderen van minder dan 15 jaar zou de gemiddelde waarde van 0,4 microtesla (µT) niet mogen
overschrijden. Deze blootstelling betreft vooral de gebruikelijke verblijfplaats van het kind (woning, opvangcentrum,
school).
Deze aanbeveling volgt uit de klassering (2B) van magnetische velden (50 of 60 Hz) als mogelijks carcinogeen door
het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) en verwijst naar het voorzorgsprincipe8.
Door rekening te houden met de omstandigheden en afstanden waarbij een mogelijke overschrijding van 0,4 µT
werd vastgesteld, zoals verder beschreven, laten eenvoudige maatregelen toe om deze aanbevelingen te
implementeren, bij:
−

De lokatie van de woonplaats en in het bijzonder de slaapkamer van het kind ten opzichte van openbare elektrische
installaties (distributielijnen en –kabels, transformatoren) […];

−

De lokatie van de slaapkamer en in het bijzonder van het kinderbed ten opzichte van bepaalde onderdelen van de
elektrische installatie en continu werkende toestellen […].

[…] that ELF-EMF exposure cannot be recognized as entirely safe because of weak scientific evidence that exposure may pose a
leukemia hazard.
7
Extremely low-frequency magnetic fields are possibly carcinogenic to humans (Group 2B).
8
“When human activities may lead to morally unacceptable harm that is scientifically plausible but uncertain, actions shall be taken to
avoid or diminish that harm” (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, 2005). Het voorzorgsprincipe
wordt ook uitgebreid besproken in het rapport ‘Voorzorg met rede’ van de Nederlandse (Gezondheidsraad, 2008).
6
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De HGR acht daarentegen beschermingsmaterialen en -procedures voor een woning of een woonkamer tegen
magnetische velden weinig zinvol aangezien die over het algemeen weinig doeltreffend en duur blijken te zijn […].

De verwijzing naar de waarde van 0,4 T voor het magnetische veld in de aanbeveling van de
Raad, wekt mogelijk de suggestie van een blootstellingsdrempel waaronder er geen risico is. Die
interpretatie is echter onjuist. In het onderzoek naar de samenhang tussen blootstelling aan
magnetische velden en het vóórkomen van kinderleukemie vond men bij waarden van het
magnetische veld hoger dan om en nabij 0,3 - 0,4 T een betekenisvolle9 verhoging. Of er bij lagere
waarden geen verhoging is, dan wel dat een (nog geringere) verhoging niet waarneembaar is, kan
uit de onderzoeksresultaten niet worden afgeleid.
4.4 Beoordelingen in de afgelopen 10 jaar
Het onderzoek heeft sinds het vorige rapport van de Hoge Gezondheidsraad niet stilgestaan. De
Raad beperkt zich hier voornamelijk tot de bevindingen van andere groepen van deskundigen die
over de middelen beschikten om de originele wetenschappelijke publicaties tegen het licht te
houden.
4.4.1

Europa 2009

Kort na het verschijnen van het vorige advies van de Raad publiceerde het Scientific Committee
on Emerging and Newly Identified Health Risks van de Europese Commissie (SCENIHR) zijn
bevindingen (EU SCENIHR, 2009). Die weken niet af van wat de HGR in zijn rapport had vermeld:
blootstelling aan magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening draagt mogelijk bij tot het
vóórkomen van kinderleukemie. Maar ook dat laboratoriumonderzoek geen aanwijzingen had
opgeleverd voor een oorzakelijk verband.
4.4.2

Frankrijk 2010

L'Agence française de sécurité sanitaire de I'environnement et du travail (AFSSET) trok in 2010
zijn conclusies (Afsset, 2010). AFSSET bevestigde nogmaals dat het onderzoek onder de
algemene bevolking naar een samenhang tussen blootstelling aan magnetische velden en
leukemie bij kinderen steevast een betekenisvol verband liet zien bij blootstellingswaarden hoger
dan 0,2 tot 0,4 T. Maar geen van de resultaten van het laboratoriumonderzoek bood inzicht in de
manier waarop magnetische velden leukemie zouden kunnen bewerkstelligen.
4.4.3

Europa 2015

Enkele jaren later vroeg de Europese Commissie SCENIHR zijn rapportage van 2009 tegen
het licht van nieuwe onderzoeksresultaten te houden. Het resultaat werd gepubliceerd in 2015 (EU
SCENIHR, 2015). Over het verband tussen blootstelling aan magnetische velden en leukemie bij
kinderen waren de conclusies ongewijzigd. Inmiddels was er ook onderzoek verricht naar het
verband tussen blootstelling aan magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening en
neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer en dementie. Aanwijzingen voor een
verhoogd risico achtte SCENIHR niet overtuigend. Wel meende het dat onderzoek naar andere

9

Wetenschappers spreken dan van ‘statistisch significant’.
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effecten bij nakomelingen van tijdens de zwangerschap aan magnetische velden blootgestelde
vrouwen nadere studie vereiste om het wetenschappelijk kaf van het koren te scheiden.
4.4.4

Zweden 2016, 2018

De wetenschappelijke raad van de Zweedse Autoriteit voor de Stralingsveiligheid (SSM) volgt het
wetenschappelijke onderzoek op het terrein van niet-ioniserende straling al jaren op de voet. Voor
het voorliggende advies zijn vooral het elfde rapport van 2016 (SSM’s Scientific Council on
Electromagnetic Fields, 2016) en het twaalfde van 2018 (SSM’s Scientific Council on
Electromagnetic Fields, 2018) van die raad van belang. In 2016 stelde hij dat bij blootstelling aan
velden hoger dan 0,3 - 0,5 T, een verhoogd risico op kinderleukemie wordt gevonden. Daar het
laboratoriumonderzoek geen uitsluitsel heeft gegeven over een mogelijk biologisch mechanisme,
was het volgens de raad onzeker of de blootstelling aan magnetische velden de oorzaak is. De
conclusie over een verband met de ziekte van Alzheimer was gelijkluidend, zij het dat het verband
hier beduidend minder zeker is dan bij kinderleukemie. Een verband tussen blootstelling aan
magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening en amyotrofische laterale sclerose (ALS)
achtte de Zweedse raad zeer onzeker en een verband met Parkinson eerder afwezig. Het rapport
van 2018 voegde aan deze bevindingen geen nieuwe zienswijzen toe.
4.4.5

Nederland 2018

Ook de Nederlandse Gezondheidsraad heeft in de afgelopen jaren zijn licht over de blootstelling
aan extreem laagfrequente magnetische velden en gezondheid laten schijnen. Het meest recente
advies verscheen in april 2018 en gaat in op de relatie tussen magnetische velden van de
elektriciteitsvoorziening en kanker bij kinderen (Gezondheidsraad, 2018). Een commissie van de
Gezondheidsraad heeft alle wetenschappelijke literatuur over het onderwerp systematisch
verzameld en opnieuw beoordeeld. Zo mogelijk heeft ze verbanden proberen te kwantificeren door
de resultaten van diverse onderzoeken samen te nemen (een zogeheten meta-analyse). De
conclusies van het advies passen bij de bevindingen die hiervoor zijn vermeld, maar zijn preciezer
dan in de eerdere rapportages. De commissie van de Nederlandse Gezondheidsraad
concludeerde:
De meta-analyses van de commissie van de gegevens over de gemeten en/of berekende magneetveldsterkte
laten wel een duidelijke associatie zien met een verhoogd risico op kinderleukemie. De commissie hecht de meeste
waarde aan de analyse waarin alleen de onderzoeken zijn opgenomen die de blootstelling op alle woonadressen van
geboorte tot diagnose hebben bepaald, omdat dat naar verhouding het meest representatieve beeld geeft van de
blootstelling over een langere periode. Die analyse geeft aan dat bij een [magnetische] veldsterkte van meer dan 0,3 à
0,4 µT het risico naar schatting 2,7 maal is verhoogd […]. Dat is hoger dan de schattingen uit eerdere onderzoeken, al
overlappen de betrouwbaarheidsintervallen van de eerdere en huidige risicoschattingen elkaar. Er is echter geen
statistisch significante blootstellings-responsrelatie10 gevonden.

Op één punt week de Nederlandse Gezondheidsraad af van de eerdere evaluaties. Het advies
stelde dat de analyses aanwijzingen opleveren voor een oorzakelijk verband tussen de blootstelling
en het vóórkomen van kinderleukemie. Zich baserend op analyses van internationale rapporten
10

Bij een blootstellings-responsrelatie verandert de respons (hier het vóórkomen van leukemie bij kinderen) met het veranderen van de
blootstellingsgraad (hier blootstelling aan het magnetische veld van de elektriciteitsvoorziening). Statisch significant of betekenisvol
houdt in dat zo’n relatie vrijwel zeker niet aan het toeval kan worden toegeschreven.
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(WHO 2007, EU SCENIR 2015) tastte de commissie die het advies opstelde, wel in het duister
over een mogelijk werkingsmechanisme.
Ook voor het optreden van hersentumoren wijst het onderzoek volgens het advies op een zwak
verband met blootstelling aan magnetische velden. Hier meende de commissie van de
Gezondheidsraad geen uitspraak over de oorzakelijkheid van het verband te kunnen doen, laat
staan over een werkingsmechanisme.
In het zojuist besproken advies beperkte de Nederlandse Gezondheidsraad zich tot het
vóórkomen van kanker bij kinderen. In een later advies zal de mogelijke samenhang met
neurodegeneratieve ziekten aan bod komen.
4.4.6

Neurodegeneratieve aandoeningen

Over een mogelijke samenhang van de blootstelling aan magnetische velden van de
elektriciteitsvoorziening en neurodegeneratieve aandoeningen is in de zojuist besproken
rapportages zeer weinig te vinden. Daarom bespreekt de Raad hier kort enkele overzichtsartikelen
over dit onderwerp.
Al ten tijde van het vorige advies was er bezorgdheid over een mogelijke invloed van extreem
laagfrequente elektromagnetische velden op het optreden van neurodegeneratieve aandoeningen.
In het vorige advies is daar geen melding van gemaakt, omdat de aanwijzingen voor zo’n invloed
afkomstig waren van onderzoek in arbeidssituaties (Hug et al, 2006). Het zojuist aangehaalde
onderzoek noemt vooral dementie (ziekte van Alzheimer) en bespreekt ook ALS en de ziekte van
Parkinson. In meer recente overzichtsartikelen concluderen de auteurs hooguit tot onzekere,
zwakke verbanden tussen de blootstelling aan extreem laagfrequente elektromagnetische velden
in de werkomgeving en de genoemde aandoeningen (Vergara et al, 2013, Huss et al, 2015).
In de afgelopen tien jaar zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd naar een verband tussen
de blootstelling aan magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening en neurodegeneratieve
ziekten. Zwitserse onderzoekers vonden een verband met de ziekte van Alzheimer (waarbij niet de
sterkte van het magnetische veld maar de afstand tot de hoogspanningslijn als blootstellingsmaat
werd gebruikt). Hun onderzoek leverde geen aanwijzingen op voor een verband met ALS, de ziekte
van Parkinson of multipele sclerose (Huss et al, 2009). Een later Deens onderzoek vond geen
aanwijzing voor een samenhang met neurodegeneratieve ziekten, inclusief de ziekte van
Alzheimer (Frei et al, 2013). Dat laatste resultaat werd bevestigd in Nederlands onderzoek (Seelen
et al, 2014, Seelen, 2015). Recenter Italiaans onderzoek vond geen verband met ALS (Vinceti et
al, 2017).
In het laboratorium is gezocht naar mechanismen die een mogelijk verband tussen blootstelling
aan extreem laagfrequente elektromagnetische velden en neurodegeneratieve ziekten zouden
kunnen verklaren (Maes and Verschaeve, 2012, Mattsson and Simkó, 2012, Liebl et al, 2015). Dat
heeft wel geleid tot veronderstellingen over de interacties tussen de velden en het organisme, maar
niet tot inzichten over de wijze waarop die interactie tot ziekten als ALS, Parkinson en Alzheimer
zou kunnen leiden.
Samenvattend is de conclusie van de Raad dat anders dan bij het optreden van
kinderleukemie, de aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan magnetische velden
van de elektriciteitsvoorziening en het vóórkomen van neurodegeneratieve aandoeningen zwak en
onzeker zijn. Gezien de resultaten van het onderzoek in de werkomgeving — met zoals gezegd
veelal andere bronnen en intensiteiten — acht de Raad aandacht voor de mogelijkheid van zo’n
verband wel op zijn plaats.
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4.5

Conclusie

Ook uit nieuwer onderzoek en hernieuwde analyses van alle gegevens volgt dat bij blootstelling
aan magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening in de woonomgeving bij waarden groter
dan 0,3 tot 0,4 T een verhoging van het vóórkomen van kinderleukemie wordt gevonden van de
orde van grootte van een factor 2. Het blijkt dat het verband duidelijker naar voren komt als de
magnetische veldsterkte als blootstellingsmaat wordt genomen in plaats van de afstand van de
woning tot hoogspanningslijn11. Of de magnetische velden de oorzaak van het verhoogd
vóórkomen van kinderleukemie zijn, is onzeker, maar kan niet worden uitgesloten. Het is bekend
dat magnetische velden, althans bij betrekkelijk kortdurende en relatief hoge blootstelling,
veranderingen in lichaamscellen kunnen teweegbrengen (Wang and Zhang 2017). Maar hoe die
veranderingen een rol spelen bij een mechanisme dat een oorzakelijk verband zou kunnen doen
begrijpen, is onduidelijk12.
In een advies van de Hoge Gezondheidsraad en Nederlandse Gezondheidsraad van 2012
werd becijferd dat in Nederland het extra risico op het ontwikkelen van leukemie bij kinderen (tot
15 jaar) ongeveer 3 per 100 000 is, wat overeenkomt met ongeveer 1 extra ziektegeval per twee
jaar (Health Council of the Netherlands and Superior Health Council, 2012). Voor België konden
de beide raden een overeenkomstige berekening niet maken door gebrek aan gegevens. De Raad
acht het redelijk om deze cijfers ook voor België als indicatieve schatting te hanteren.
Over andere aandoeningen bij kinderen of volwassenen in samenhang met blootstelling aan
magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening geeft het onderzoek geen uitsluitsel. Het
meeste onderzoek heeft zich gericht op neurodegeneratieve aandoeningen, die vooral bij oudere
volwassenen optreden. Als een verband al bestaat, is het additionele risico op deze aandoeningen
zeer beperkt.
Minderheidsstandpunt:
Tijdens de validatiefase door het College en na overleg met de leden van de werkgroep,
heeft Prof. Dr. N. van Larebeke (lid van het College) de toevoeging van een minderheidsstandpunt
aan het advies gevraagd. Dit werd door het College aanvaard op basis van overleg en de verstrekte
wetenschappelijke referenties. Dit minderheidsstandpunt werd niet aanvaard door de werkgroep
die verantwoordelijk is voor het advies en verbindt daarom niet haar leden, maar enkel Prof. Dr. N.
van Larebeke.
Prof. Dr. N. van Larebeke onderschrijft het advies, maar wil laten opmerken dat bij hoge
intensiteiten aan ELF elektromagnetische velden biologische effecten, waaronder veranderingen
in de genexpressie, zijn aangetoond (Lee et al., 2015) die mogelijk zouden kunnen bijdragen tot
de inductie van leukemie. Maar hoe deze effecten zouden kunnen bijdragen tot het ontstaan van
leukemie, is onduidelijk.

11

Een recente analyse van alle onderzoekgegevens waarbij de afstand van een woning tot een hoogspanningslijn als maat voor
de blootstelling aan magnetische velden was gebruikt, gaf geen consistent beeld. Een risico op een verhoogd vóórkomen van
kinderleukemie nabij de hoogspanningslijn konden de onderzoekers niet uit de blootstelling aan magnetische velden verklaren
(Amoon et al, 2018).
12
Zie minderheidsstandpunt van Prof. Dr. N. van Larebeke (lid van het College).
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4.6

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling van het advies van 2008 was om in de woonomgeving de
blootstelling aan magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening te beperken tot 0,4 T.13 De
Raad meent dat het recentere onderzoek naar het verband tussen magnetische velden van de
elektriciteitsvoorziening en het vóórkomen van kinderleukemie geen aanleiding geeft om deze
aanbeveling, die is gericht aan de verantwoordelijke overheidsinstanties, te wijzigen. De genoemde
waarde van het magnetische veld (0,4 T) mag niet als een grenswaarde worden beschouwd
waarboven zeker wel en waaronder zeker niet sprake is van een mogelijke invloed op het
vóórkomen van leukemie bij kinderen. Als er echter al sprake is van een risico, dan is dat onder
0,4 T geringer. Aangezien het gaat om langdurige blootstelling (jaren) meent de Raad dat
uitgegaan moet worden van de over een jaar gemiddelde waarden van het magnetische veld.
Hoewel het meeste onderzoek de blootstelling aan magnetische velden van bovengrondse
hoogspannings- en distributielijnen betrof, meent de Raad, zoals ook door zijn Nederlandse
evenknie wordt geopperd, dat bij het beleid tot beperking van de magnetische veldsterkte ook de
velden van ondergrondse lijnen betrokken moeten worden.
De vraag is of ook blootstelling aan magnetische velden van elektrische apparaten bij de
zojuist bedoelde blootstellingswaarden in rekening moet worden gebracht. De HGR meent, net als
in zijn eerdere advies, van wel, in elk geval als het elektrische apparatuur met langdurige
blootstelling betreft. In het advies van 2008 werden elektrische wekkers, elektrische dekens en
elektrische vloerverwarming genoemd. Dat de aandacht zich daarbij vooral op de slaapkamer
richtte, is begrijpelijk gezien de relatief lange dagelijkse verblijfsduur aldaar, in het bijzonder van
kinderen.
Zoals in het overzicht van het wetenschappelijk onderzoek is aangegeven, is een mogelijke
invloed van de magnetische velden op andere ziekten dan kinderleukemie niet waarschijnlijk. Door
echter de aanbeveling van de Raad tot beperking van de magnetische veldsterkte in de
woonomgeving algemeen te laten gelden, is er op grond van wat nu bekend is, geen reden om een
additioneel gezondheidsrisico, van in het bijzonder neurodegeneratieve ziekten, te veronderstellen.

13

In Nederland is het beleidsuitgangspunt om het over een jaar gemiddelde magnetisch veld in de woonomgeving te beperken

tot 0,4 T (Kelfkens and Pruppers, 2009).
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6.

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP

Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen van
de deskundigen van de HGR benoemd per KB alsook de leden van het Bureau en het College zijn
beschikbaar op onze website (link: samenstelling en werking).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van het
advies:
ADANG Dirk
BOULAND Catherine
DE RIDDER Maurits
DECORTE Veerle
KELFKENS Gert
PASSCHIER Wim
PIRARD Willy
VANDERSTRAETEN
Jacques

Gezondheid, elektromagnetisme,
milieubiologie
Milieugezondheidskunde
Arbeids-en milieugezondheidskunde,
Arbeidsgeneeskunde
Arbeidsgeneeskunde
Onderzoek elektromagnetische velden
Gezondheidsrisico-analyse
Elektrotechniek
Elektromagnetisme, geneeskunde

UHasselt
ULB
UGent
CESI
RIVM
Maastricht University
ISSeP
ULB, SSMG

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het
advies: STOCKBROECKX Benoit.
Het voorzitterschap werd waargenomen door Wim PASSCHIER/Dirk ADANG en het
wetenschappelijk secretariaat door Annelies FLAMEYGH.
De algemene belangenverklaringen van de experten en de samenstelling van het College zijn
beschikbaar op onze website www.css-hgr.be.
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen
uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail
sturen naar: info.hgr-css@health.belgium.be.
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