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Click # CDR20060726100659
wo 26 jul 2006 10:07:16
Bin:M (8), FOV20, f1, 2m
Filter: Open
Camera: IVIS 165, SI620EEV

Series: Wim Maes
Experiment: Albino C57Bl6
Label: Dag 12
Comment: Dieren 1, 2 3 en 4
Analysis Comment: Scan 15
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In dergelijke materies is heden ten dage het voorzorgsbeginsel van 

toepassing.
Toepassing van het voorzorgsbeginsel sensu strictu zou echter het 
terugschroeven van het gebruik van vele reeds goed ingeburgerde 

technologieën betekenen, ook al is er geen overtuigend bewijs 
dat verder gebruik schadelijk is. Het voorzorgsbeginsel stelt 

immers in zijn algemeen gangbare betekenis dat wanneer er ernstige 

aanwijzingen van schadelijke effecten op het milieu of op de gezondheid 
bestaan, de overheid niet mag wachten op wetenschappelijk bewijs, alvorens 

beschermende maatregelen te nemen. De bewijslast dat verdere 
invoering van de technologie lage of geen risico’s 
meebrengt, ligt bij de voorstander van de uitbreiding 
ervan. Het dilemma is dat de nieuwe technologieën in dit 
geval grote voordelen hebben, en al wijd verspreid zijn. 
Het voorzorgsbeginsel in strikte zin kan dus niet worden 
toegepast, maar wel een complexe mix van maatregelen, met de volgende 

kenmerken:

42830 Aanbevelingsdossier1
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Effecten op biologische systemen

• Moleculair niveau

• Cellulair niveau

• Dierproeven

• Proeven op mensen

• Case/control studies

• Epidemiologisch onderzoek

• Meta-analyse

• Opinie, Discussie forum

Effect

Ziekte
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Effecten op biologische systemen

• Moleculair niveau

• Cellulair niveau

• Dierproeven

• Proeven op mensen

• Case/control studies

• Epidemiologisch onderzoek

• Meta-analyse

• Opinie, Discussie forum

Logo: GSM’s en GSM-antennes: schadelijk voor je gezondheid?
“Tot nu toe is nog niet bewezen dat straling schadelijk is voor je gezondheid”.

Effect

Ziekte

•Signaaltransductie

•Vrije radicalen

•Calcium

•Membraan

•DNA



Concentratie Detoxificatie Herstel Kanker Afweer

hoog

laag laag laaghoog

laag laaghoog hoog

hoog

•polygenetisch systeem; monogenetische subgroepen

•Multifactorieel
•De variabele = continu – discreet
•Verschillende drempel waarden
•Cumulatieve effecten

•Effecten over de tijd

Etiologische heterogeniteit + polygenetisch systeem -> gezondheidsaspect 1

monogenetische subgroepen gezondheidsaspect 2

gezondheidsaspect 3

gezondheidsaspect x

Te meten met een scherp gedefinieerd meetsysteem



In dergelijke materies is heden ten dage het voorzorgsbeginsel van 
toepassing.
Toepassing van het voorzorgsbeginsel sensu strictu zou echter het 

terugschroeven van het gebruik van vele reeds goed ingeburgerde 

technologieën betekenen, ook al is er geen overtuigend bewijs 
dat verder gebruik schadelijk is. Het voorzorgsbeginsel stelt 

immers in zijn algemeen gangbare betekenis dat wanneer er ernstige 
aanwijzingen van schadelijke effecten op het milieu of op de gezondheid 
bestaan, de overheid niet mag wachten op wetenschappelijk bewijs, alvorens 

beschermende maatregelen te nemen. De bewijslast dat verdere 
invoering van de technologie lage of geen risico’s 
meebrengt, ligt bij de voorstander van de uitbreiding 
ervan. Het dilemma is dat de nieuwe technologieën in dit 
geval grote voordelen hebben, en al wijd verspreid zijn. 
Het voorzorgsbeginsel in strikte zin kan dus niet worden 
toegepast, maar wel een complexe mix van maatregelen, met de volgende 

kenmerken:

•Er zijn wetenschappelijke studies die onweerlegbaar schadelijke effecten
van EMF aantonen. 
•De afwezige “homogene” bewijsvoering in extreem complexe biologische 
systemen mag zeker geen vrijgeleide zijn.

Beïnvloeden van biologische processen door niet-ioniserende straling bij 
mensen is “the largest biological experiment ever” (Leif Salford), en is 

obligaat onderhevig aan ethische principes en het voorzorgsbeginsel. 

Voorbeelden uit het verleden: roken, asbest, alcohol, zon, …. 

���� campagnes, nieuwe wetgeving, nieuwe investering



Aanbevelingen

• Strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel
– ALARA
– PRUDENT AVOIDANCE

• Strikte toepassing van de 
duurzaamheidsdoelstelling

• Beleid
– Bredere groep van experten zonder conflict of interest

– Stedenbouwkundige vergunning + milieuvergunning 
(klasse 3 = enkel melding) + “gezondheidsvergunning”

– Actieve sturing van implementatie én restricties

– Juiste informatie en communicatie: algemeen, concrete 
dossiers

– Rol van de burger in het beslissingsproces is te zwak


