Minister Jo Vandeurzen & Hoogspanningslijnen
(N.B.: de hieronder aangehaalde wetenschap, houdt géén rekening met biologische effecten die in
andere onafhankelijke en gezondheidsgerichte studies aangetoond worden - RdL-09022012)**.

Is wonen onder hoogspanning gevaarlijk ? 18.03.2010
Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) waarschuwt voor de gezondheidsrisico's van hoogspanningslijnen. “Er
bestaat geen “bewezen” oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en de gezondheid van
de omwonenden,” aldus Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

“Wel bestaan er statistische en andere “aanwijzingen” dat de magneetvelden
van bovengrondse hoogspannings- lijnen van invloed kunnen zijn op de
gezondheid van kinderen, meer bepaald op het voorkomen van leukemie.”
Concreet houden wetenschappers rekening met de mogelijkheid van één tot twee kinderen met leukemie in een periode van twee jaar, in Vlaanderen, veroorzaakt door deze niet-ioniserende straling. De ‘Wereld Gezondheids
Organisatie’ (WGO / WHO) en andere wetenschappelijke organisaties raden derhalve aan, de blootstelling van kinderen aan magnetische straling die zich ontwikkelt rond hoogspanningskabels zoveel mogelijk te verminderen.
Kinderen zijn hier gevoeliger voor dan volwassenen.
Hoogspanningslijnen veroorzaken elektrische velden en magnetische velden. De sterkste velden vindt men onder het
transportnet, dat werkt op een hoogspanning van 70, 150, 220 en 380 kilovolt (kV). Onderstaande tabel geeft het magnetisch veld weer (in µT) onder verschillende soorten hoogspanningslijnen. Als je dus dicht bij een
hoogspanningslijn woont, kan je blootgesteld worden aan een elektromagnetisch veld. De metingen die hier
worden weergegeven, zijn in open lucht uitgevoerd. Binnenshuis zullen de waarden lager zijn.
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Magnetisch veld (in µT) afhankelijk van het luchtlijntype en de afstand tot de hoogspanningslijn. Om een idee te geven
van het verloop van het magnetisch veld in functie van de afstand tot een elektriciteitscabine vind je hierbij de sterkte
van het magnetisch veld dat gemeten werd op verschillende afstanden van een 10.000 V (10kV) cabine.
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We merken dat bij de ‘kleinste’ H.S.-lijn (70 kV) reeds op 80 meter (en daarbinnen wonen véél gezinnen) een
méér dan dubbele veldsterkte (0,1 µT) wordt vastgesteld in vgl. met ‘vlakbij’ (5m - 0,04 µT)) een 10 kV-cabine.
Laagfrequente elektromagnetische straling (ELF) kan je lichaam binnendringen en energie aan lichaamsweefsels
toevoegen, die omgezet wordt in warmte.**
Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC) klasseerde het ELF elektromagnetisch veld
(+extreem lage frequentie) als “mogelijk kankerverwekkend voor de mens”. Deze beslissing is gebaseerd op
onder-zoek dat aantoonde dat kinderen die langdurig blootgesteld worden aan een magnetisch veld tussen 0,2 en 0,5
µT, een verhoogd risico op leukemie zouden lopen. Dit verhoogd risico komt overeen met een relatief risico van 2. Dit
wil zeggen dat kinderen die blootgesteld zijn aan 0,4 µT of meer, 2 maal zoveel kans hebben om leukemie te ontwikkelen. Dit betekent voor Vlaanderen dat er ongeveer 1 geval van leukemie per 2 jaar wordt veroorzaakt door
blootstelling aan het magnetisch veld van hoogspanningslijnen.**
Om die reden wordt tegenwoordig arbitrair de 0,4 µT contour vaak gebruikt ter beoordeling of blootstelling aan
een magnetisch veld als risicovol kan beschouwd worden **. Om van een oorzakelijk verband te kunnen spreken,
moet echter ook het biologisch mechanisme gekend zijn. Tot op heden is men er niet in geslaagd om via laboonderzoek een mechanisme te bepalen dat een verklaring geeft voor het hogere risico op leukemie bij een blootstelling
aan een magnetisch veld. Het ontbreken van die verklaring verzwakt de overtuiging dat de magnetische velden
verantwoordelijk zijn voor de leukemie gevallen, maar kan die overtuiging ook niet helemaal weerleggen.**

Hoogspanningslijnen en transformatorcabines kunnen ook zorgen voor extralaagfrequent geluid. Dit is geluid
dat niet voor iedereen waarneembaar of storend is. Naarmate men ouder wordt, is men gevoeliger voor dit soort
geluid. In sommige gevallen kan dit als onverdraaglijk ervaren worden.
Extralaagfrequent geluid kan VAD (Vibro Acoustic Disease) veroorzaken, dit is een ziektebeeld waarbij vooral
het cardiovasculair systeem wordt aangetast. Naast dit direct effect kan extralaagfrequent geluid ook voor
indirecte effecten zorgen zoals slaapstoornissen en stress.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan het ‘prudent avoidance’ principe te
hanteren. Dat komt er op neer dat er geen drastische maatregelen genomen
worden, maar dat op vrijwillige basis gestreefd kan worden naar een verlaging
van het hypothetisch risico door, waar mogelijk, de blootstelling te verlagen.
Zijn er normen om je gezondheid te beschermen?
• ICNIRP (Internationale Commissie voor de Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling):
100 µT voor blootstelling van de algemene bevolking
500 µT voor blootstelling van de beroepsbevolking
• Binnenmilieubesluit (BS 19/10/’04)
0,2 µT: richtwaarde voor straling in het binnenmilieu
10 µT: interventiewaarde voor straling in het binnenmilieu
• Epidemiologische drempelwaarde:
0,2 – 0,5 µT (meer voorkomen van leukemie bij kinderen – voor meer uitleg zie boven)
Meer info: www.mmk.be
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=7245
Stralingsrisico hoogspanningskabels
“Er bestaat geen “bewezen” oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en de gezondheid
van de omwonenden,” aldus Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. “Wel bestaan er
statistische en andere “aanwijzingen” dat de magneetvelden van bovengrondse hoogspanningslijnen van invloed kunnen zijn op de gezondheid van kinderen, meer bepaald op het voorkomen van leukemie.” Concreet houden wetenschappers rekening met de mogelijkheid van één tot twee kinderen met leukemie in een periode van twee jaar, in
Vlaanderen, veroorzaakt door deze niet-ioniserende straling. De Wereldgezondheidsorganisatie en andere wetenschappelijke organisaties raden derhalve aan de blootstelling van kinderen aan magnetische straling die zich ontwikkelt rond hoogspanningskabels zoveel mogelijk te verminderen. Kinderen zijn hier gevoeliger voor dan volwassenen.
http://www.ministerjovandeurzen.be/nlapps/docs/default.asp?id=234

Stroom staat onder hoogspanning
Elk elektrisch apparaat of geleider dat stroom vervoert, heeft een magneetveld rondom zich. Op zich zullen de meeste
mensen denken dat magnetisme onschuldig is, maar niets is minder waar. Straling begint rondom zich heen te grijpen.
Wij zien de gevolgen van straling trouwens al jaren. Mijn schoonouders wonen namelijk in Dilbeek, niet ver van een
hoogspanningsmast. En blijkbaar beginnen ze zich helemaal niet ongerust te maken over de mogelijke gevolgen van
deze straling.

Nochtans zijn de gevolgen zeer goed zichtbaar in hun straat. Het aantal
kankergevallen en sterftes zijn er spectaculair. Meer dan de helft van de
inwoners van de straat is er getroffen door verschillende vormen van kanker.
Het zou me dan ook niet verwonderen moest deze straling nog schadelijkere gevolgen hebben voor jonge kinderen. En
zie, Jo Van Deurzen, bevoegde minister geeft een waarschuwing dat wonen onder een hoogspanningsmast niet zo
gezond is. Er is dus toch blijkbaar meer aan de hand dan wat men altijd al heeft willen toegeven. Deze uitspraken zijn
natuurlijk geen slag in het water, als je weet dat er in België tot 25000 woningen in de directe omgeving staan
van deze hoogspanningsmasten.
Ons motto is altijd geweest: “wees voorzichtig met technologieën en voorwerpen waar je de gevolgen en gevaren nog niet helemaal van kent”. Tot het onomstotelijk is bewezen dat het veilig is, moet je er dus best van uitgaan dat het gevaarlijk is. We denken hierbij aan alle vormen van Genetische manipulatie, bestrijdingsmiddelen, straling van gsm of elektriciteit, hormonen in vlees, etc.
18032010 http://groenhuis.org/?p=3380
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