
Hegistratte. onderste~~niny en advies 

Bunnik, 21 oktober 2009 

Geachte mevrouw, meneer, 

Uit ons bestand blijkt dat u in de afgelopen zes jaar gezondheidsklachten door elektrische apparatuur, 
hoogspanning of elektromagnetische velden door mobiele communicatietechnieken (EMV) bij het Meldpunt 
Gezondheid en Milieu (MGM) hebt laten registreren. 

Nu is het VU medisch centrum samen met het EMGO-instituut bezig met een onderzoek op dit gebied en heeft 
daarvoor veel mensen nodig, die informatie willen leveren over hoe zij gezondheidsrisico's en 
gezondheidsklachten, die in verband gebracht worden met EMV, ervaren. Dit gebeurt middels bijgevoegde 
uitgebreide enquête. Het MGM is gevraagd 300 mensen met EMV-gerelateerde klachten te benaderen en wij 
hebben daarin toegestemd. 

De enquête zal daarnaast ook worden voorgelegd aan het algemene publiek (i.c. mensen die geen klachten 
hebben gerapporteerd maar mogelijk wel hebben), en mensen die vanwege hun werk met EMV in aanraking 
komen. Voor meer informatie; zie de bijgesloten brief van VUmc. 

Uiteraard laten wij de beslissing of u mee wilt doen geheel over aan uzelf. Wilt u niet (meer) voor een onderzoek 
benaderd worden, dan kunt u dit doorgeven via de meldtelefoon 010-4558201 of per 
mail:info@meldpuntgezondheidenmilieu.nl. Wij zullen dit in ons bestand verwerken. 

Met vriendelijke groet, 

D.J.Graaff 
Coördinator MGM 

Bijlagen: 
-brief VUmc 
-enquête 
-antwoordenvelop 



Van der Boechorststraat 7 telefoon 020 - 4448206/48384 www.sgvumc.nl 
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1007 HB Amsterdam 

Betreft: Enquête beleving van gezondheidsrisico's rond elektromagnetische velden. 

VU medisch centrum 

21 oktober 2009 

Geachte meneer, mevrouw, 

Recent of al wat langer geleden heeft u bij Meldpunt Gezondheid en Milieu een melding gedaan van 
gezondheidsproblemen die mogelijk te maken hebben met elektrische en magnetische velden (EMV), 
onder andere van masten van mobiele telefonie. Het VU medisch centrum is momenteel bezig met 
een grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking naar de beleving van gezondheidsrisico's 
rond EMV. Het Meldpunt Gezondheid en Milieu heeft ingestemd deze vragenlijst te verspreiden. Wij 
beschikken dus niet over uw naam en uw adres. 

Het onderzoek 
Elektromagnetische velden zijn een wezenlijk onderdeel van onze maatschappij. Elektriciteit en 
mobiele communicatie leveren veel voordelen op voor de samenleving. Maar mensen maken zich 
zorgen over de gezondheidseffecten van de elektrische en magnetische velden (EMV) van 
elektronische apparatuur. Middels dit onderzoek willen wij in kaart brengen welke factoren een rol 
spelen hierbij. Middels een grootschalige enquete onder de Nederlandse bevolking en specifieke 
beroepsgroepen willen wij onderzoeken hoe mensen denken over gezondheidsrisico's van EMV en 
welke gezondheidsklachten mensen hebben. Daarom is het erg belangrijk dat mensen die aangeven 
gevoelig te zijn voor EMV de vragenlijst invullen. 

Deelname aan vragenlijst 
Als u mee wilt doen aan dit onderzoek, verzoeken wij u vriendelijk de vragenlijst in te vullen en binnen 
een week terug te sturen. U kunt daarvoor de bijgesloten antwoordenvelop gebruiken (geen postzegel 
nodig). Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Bij het verwerken en publiceren van de 
gegevens worden nooit uw naam en persoonlijke gegevens gebruikt. Wilt u een verslag van de 
resultaten van deze enquete, dan kunt u bijgevoegd formulier invullen en meesturen. Dit formulier zal 
los van de vragenlijst opgeslagen worden en er niet gekoppeld aan worden. 

Mocht u nog nadere informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Drs Diana van Dongen, tel 
020-4449644, Email: a.vandongen@vumc.nI 

Met vriendelijk groet, 
Prof. Dr. DRM Timmermans (Projectleider) 

Hoofd: prof.dr. W. van Mechelen 
Plv hoofd: prof.dr. AJ. van der Beek 

Het onderzoek van de afdeling sociale geneeskunde is ondergebracht bij het instituut voor onderzoek naar gezondheid 
en zorg (directeur- prof.dr.ir. J. Brug: plv. directeuren. prof.dr. W. van Mechelen, prof.dr. WJ.MJ. Cuijpers) 



Met dit onderzoek willen we graag meer te weten komen over de beleving van gezondheidsrisico's rond 
elektromagnetische velden. 

Wilt u deze vragenlijst invullen en zo snel mogelijk terug sturen? 

Mocht u vragen hebben over deze vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met 
Diana van Dongen (onderzoeker, tel 020-4449644, email: a.vandongen@vumc.nI) 

Dit is een vragenlijst over omgevingsfactoren en milieu, thuis en op het werk. In deze vragenlijst 
vindt u een aantal vragen over uzelf, uw persoonlijke omstandigheden en uw mening over 
apparaten, masten en elektromagnetische straling in uw leefomgeving. 

P Het is de bedoeling dat u het antwoord aankruist dat het beste uw mening weergeeft 

P Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw mening 

P Het is belangrijk dat u alle vragen invult 

P Neem er rustig de tijd voor. Als u het teveel moeite vindt om in 1 keer in te vullen dan kunt 
u halverwege stoppen en op een later tijdstip verder gaan. 

P Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer een half uur 

Indien u opmerkingen heeft over de vragen, dan kunt u dat op het einde van de vragenlijst aan 
ons laten weten. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

VU medisch centrum f& 
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Ideeën over masten en apparaten 

A. De eerste acht vragen gaan over verschillende apparaten en masten. Er wordt onder andere gesproken over elektromagnetische 

straling. Wij willen graag uw mening, ook als u weinig of niets van elektromagnetische straling weet. Het gaat ons om uw eerste gedachte 

over dit onderwerp. 

1. Hieronder vindt u een lijst met apparaten en masten. Zou u per apparaatlmast willen aangeven in hoeverre u denkt dat hier 

elektromagnetische straling vanaf komt? 

Niet of Weinig Niet weinig1 Veel Erg veel 
nauweliiks niet veel 

- -- 

? deken 

c. DECT telefoon (dra; istelefoon 

ectiepoort (bijv. bij i, 
n) 

nobiele e. GSM rnas 
telefonie) 

ast voor r 

4 )  

ningskabi 

- 

JMTS ma last mor mobiele te 

2. Hoe nuttig zijn de onderstaande apparatenlmasten voor uzelf? 

Niet of Weinig Niet weinig1 Redelijk Zeer 
nauwelijks niet erg 

e deken 

:Iefoon b. Mobiele te 

istelefoon 

-.:-m.-,- d. Ivieraaioermeepwrt (bijv. bij \Yinneis en OD 

vliegvelde 
- r  

nobiele e. GSM mas 
telefonie) 

last voor I 

MR! (voor 

. . 

i. UMTS mast {zendmast voor mobiele telefonie) 
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3. In hoeverre heeft u controle over het gebruik of over het verblijf in de nabijheid hiervan? 

Niet of Weinig Niet weinig1 
Veel Zeer veel nauwelijks niet veel 

ie deken 

. 

DECT tel efoon (dr aadloze huistelefoon) 

i winkels c lrt (bijv. bij 

e. GSM mast (Stamaard zendmast voor motme 
telefonie) 

f. MR1 (voor medisch onderzoek) 

Hoogs pa nningskal 

Magneb 

UMTS m, mast voor mobiele i telefonie) 

4. In hoeverre heeft u een positief gevoel over de apparatenlmasten? 

Niet of Weinig Niet weinig1 
nauwelijks niet erg Redelijk Zeer 

ie deken 

. 
Mobiele t 

DECT tel uis telefoc 

Metaalde 
vliegveldi 

rt (bijv. bij 

e. GSM ma! 
telefonie? 

iard zendr mobiele 

f. MR1 (voor medisch onderzot 

In 

ast (zendt UMTS mi nast voor mobiele telefonie} 
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5. In hoeverre vindt u dat u de keuze heeft om met de apparatenlmasten in aanraking te komen? 

Niet of Weinig Niet weinig1 Veel Zeer veel 
nauwelijks niet veel 

r deken 

b. Mobiele te ilefoon 

ifoon (dra ad loze hu 

! (bijv. bij i 

e. GSM mas 
telefonie) 

f. MR1 (voor mwrscn onaenoe 

g- ' 
h. Magnetroi 

i. UMTSme 

iningskab 

n 

ist (zendn mobiele tc 

6. Hoeveel is er volgens u bekend over eventuele effecten op de gezondheid van onderstaande apparatenlmasten? 

Niet of Weinig Niet weinig1 Veel Zeer veel 
nauwelijks niet veel 

Elektrisch e deken 

Mobiele tt 

DECT teli 

3iefoon 

3foon (dra 

t (bijv. bij winkels ei 

;t (standai 

- -->*--L 

mobiele e. GSM ma5 
telefonie) 

3rd zendmast voor I 

Hoogs par iningskab 

nast voor mobiele tt 
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7. In hoeverre geven onderstaande apparatenlmasten u een onveilig gevoel? 

Niet of Weinig Niet weinig1 Redelijk 
nauwelijks niet erg Zeer 

ie deken 

. * eTmn 

oon {dr: uis telefoon) DECT tef 

Metaalde 
vliegveldi 

ri (bijv. b$ 

p-p>- 

winkels E 

- - - - . . - e. U ~ M  mast (standaam zenomasr voor mooiete 
telefonie) 

nningskat 

UMTS m; mobiele t nast voor 

8. In hoeverre denkt u dat onderstaande apparatenlmasten een risico hebben voor de gezondheid? 

Niet of Weinig Niet weinig1 
nauwelijks niet erg Veel Zeer veel 

ie deken 

b. Mobiele 1, 

c. DECT tel' uis telefoc 

fl (bijv. bij Metaalde 
viiegveldt 

winkels e 

nast voor 

!k\ 

GSM ma: 
telefonie) 

ard zendr 

- -AAA-  

mobiele 

f. Mn! ivoor rneoiscn onaerzor 

iningskat 

n 

>ct (zendr 

h. Magnetro 

UMTS m: nast voor mobiele t1 elefonie) n 
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Zou u be 

een hoe! 

Zou u be 
. . 

ken teger 

~skabels ir  

1 o. 
een GSM mast in uw buurt? 

iken teger 

11. zouube 

een UM'I 

maar ma 

'S mast In 

iken teger 

i uw buurt 

12. ken als u 

meraaiaerecriepoortje moet i 

I het aanlc 

1 uw buur 

ZOU U b~ 

in een MI 

zwaar ma 

?l? 

Gezondheid 

Wat vindt , u over he 
. . .  . 

ken tegen 

i het plaal 
? 

vaak dool 

eggen val 

t7 

7 Zeker niet 

Waarschijnlijk niet 

Misschien well misschien niet 

Waarschijnlijk wel 

Zeker wel 

lopen? 

tsen van 

?t algemet 
.- 

i medisch 

tsen van 

r een 

Zeker niet 

Waarschijnlijk niet 

Misschien well misschien niet 

Waarschijnlijk wel 

Zeker wel 

Zeker niet 

Waarschijnlijk niet 

Misschien well misschien niet 

Waarschijnlijk wel 

Zeker wel 

Zeker niet 

Waarschijnlijk niet 

Misschien well misschien niet 

Waarschijnlijk wel 

Zeker wel 

!k Zeker niet 

Waarschijnlijk niet 

Misschien well misschien niet 

Waarschijnlijk wel 

Zeker wel 

B. 
1. ?n van uvv Zeer goed 

gezonuneldstoestanu'! 
Goed 

Gaat wel 

Soms goed, soms slecht 

Slecht 
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2,Hieronder vindt u een aantal uitspraken over hoe u denkt over uw gezondheid. Lees iedere uitspraak door en kruis één van de hokjes 

aan om daarmee aan te geven in hoeverre u denkt dat deze uitspraak op u van toepassing is. 

Volledig Enigszins Niet juisff niet Enigszins Volledig 

--- onjuist onjuist onjuist juist juist 

er mijn ge 

-. . . . - 

a. Ik maak 

b. Ik maak me meer ongerust over rnijri 

nderen o\ gezondh 

Ar..&--.. 

leid dan a rer hun gc 

c. IUcI =I I lijken meer bezorad te trin over hun 

gezondheid dan Ik : over de I mijne. 

d. Mijn gezondheid is een van de zorgen in mijn 

leven. 

In het volgende gedeelte wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en ziekten. Onder ziekten worden onder andere diabetes, griep 

en malaria gerekend. Onder klachten worden de symptomen verstaan, die niet perse horen bij een ziekte die u eventueel heeft, zoals 

duizeligheid, pijn, benauwdheid. 

Hieronder vindt u een aantal vragen over ziekten. Deze ziekten kunnen van korte duur zijn, zoals griep of verkoudheid, maar ook 

chronisch, zoals diabetes. 

3 . Bent u de af~elopen twee weken ziek geweest? Ja 

Nee * Ga verder bij vraag 7 

4. Wat voor ziekteliï) heen ar I had v? 

5. .................................................................................................. 
neen OT nao in oe argeiopen rwee we~en- f  
Wat is vi 
r ,. - ,  

:tige ziekt . . 
e die u 
n * 

6. Hieronder vindt u een lijst met mogelijke oorzaken van ziekten. Zou u bij elke oorzaak willen aangeven in hoeverre u denkt dat dit een 

mogelijke oorzaak kan zijn van de ziekte die het meest ernstig voor u is? 

Mogelijke oorzaken 
Waarschijnlijk Misschien wel1 Waarschijnlijk 

Zeker niet niet Misschien niet wel Zeker wel 

ide leefstijl (bijv. ongezond eten, roken) 

b. Psvchische oorzaak (bijv. spanning, deptessie) . -  . 

de familie, , aanleg) 

bacterie 

- .  . , e. Wonen in oe ouun van een zenarnasi 
(elektron he ctralin$ 

t van een 

1 )  

drukke ve f. Wonen in de buur 
(luchtvervuiling) 

g. Anders namelijk.. . 
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7. Nu volgt een aantal vragen over klachten, die niet perse bij een ziekte horen. Hieronder vindt u een lijst met klachten die iedereen 

wel eens kan hebben. Wilt u aangeven of u hier de afgelopen twee weken last van heeft gehad? 

Klachten Heel vaak 
Nee Soms regelmatig vaak /voortdurend 

r een licht 

tieten? .... 

het hcmfc 

............. 

gevoel in 

............. 

nek? ........ 

g. I 

h. 1 

............... i. I Slazen ge 

j. Wazig zien of vlekken voor de ogen zen? ........ 

ngen? ..... 

r.. ............ 
voel in de buik? ...... 

eid of een 

bui k of mi 

i 'van stre Misselijkhl 

Pijn in de 

i maag dk 

3agstreek 

.... ek' Is 

............. 

n. Tintelingen in de vir 

aan?...... 

;end of be klemmend gevoel r Een dnikk 
borst? 

borst? ..... 
.- ---L-! 

q. Pijn in de 

r. Gevoel van rnwnei 

! klacht vz 

ieefk of ha 
m i -  ,iliiL. 

Van welkt 

klachten k 
'- -1- I. -i 

in de eerder aenoei .................................................................................................. 
.................................................................................................. r 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

mde 

:?(w! NV; id u het m 

en had1 in afs u geen nfar;rrr 

9. hou errisug isrwas uaLa n1 U niet of nauwelijks 

U weinig 

U matig 

U erg 

U zeer 
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10. Hieronder vindt u een lijst met mogelijke oorzaken van de eerder genoemde gezondheidsklachten. Zou u bij elke oorzaak willen 

aangeven in hoeverre u denkt dat dit een mogelijke oorzaak is van de klacht waar u het meeste last van heefühad? (bij geen klachten, 

NVT aankruisen) 

Mogelijke oorzaken 
Zeker Waarschi Misschien wel1 Waarschijnl 
niet inliik niet Misschien niet iik wel Zeker wel NVT 

- 

a. Ongezonde leefstijl (bijv. on! gezond e! en, roken) 

ik (bijv. SF 

te famlle, 

Psychiscl 

Erfelijkhe 

epressie) ?e oonac 

Id (zit in c 

ianntng, a 

aanleg) 

e. Wonen In ae ouun van een zenarnasr 
(etektrom ie straling 

f. Wonen in ae Duun van een aruurte vemeersweg 
(luchtven 

Anders n. 

De volgende vragen gaan over de mate waarin u denkt dat het normale gebruik van apparaten en masten in Nederland invloed kan 

hebben op de gezondheid. Deze vragen gaan over elektromagnetische straling, maar niet röntgen- en radioactieve straling. 

orden dot 
1 

11. Denkt u dat men riek kan w 

elektroma~nelische stralinq' 
Ja 

Nee * Ga verder bij vraag 16 

12, 

ZIBK aoor eieKtromagnetiscne straling' 

volgens u Minder dan l 0  

Tussen de 10 en 100 

Hoeveel 
. .  . 

mensen ii 
. .. 

n Nederia 
.. . 

nd zijn er 
. *. . 

Tussen de 100 en 1000 

Tussen de 1000 en 10.000 

Tussen de 10.000 en 100.000 

Meer dan 100.000 

13. 11 denkt u dat de ka 

wordt door elektromagnetische stralin 

Hoe groc 
. . 

ns is dat i J zelf ziek 
- 

Zeer klein 1 niet 

Klein 

Gemiddeld 

Groot 

Zeer groot 

In hoevei 

een ziekt 
*I*Ii.i--. 

I kan gene 

masten rr 

zen  van 

iet 
4 ...- di-- 

14. ~e denkt u dat men Helemaal niet 

e als apparaten en Een klein beetje 

Nogal 

Veel 

Helemaal 
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Welke ziekten denkt u dat men door 

gnetische straling z :OU kunne n krijgen? 

16. DenM u dat men gezondheidsklachten kan krijgen Ja 

door elektromagnetische straling? Nee * Ga verder bij vraag 21 

Hoeveel n 

volgens i 

nensen h 
LI--L.-- 

Nedetian 

I door elel 

,d hebben 

ctromagnr 
Minder dan l O 

Tussen de 10 en 100 
straling? 

Tussen de 100 en 1000 

Tussen de 1000 en 10.000 

Tussen de 10.000 en 100.000 

Meer dan 100.000 

18. hut: UIWI denkt u dat de kans is dat u: 

! 

l 

Zeer klein l niet 

Klein 

Gemiddeld 

Groot 

Zeer groot 

!n krijgt dc 

straflng? 

Helemaal niet 

Een klein beetje 

m e n - f  Nogal 

Veel 

Helemaal 

19. 1 schten ku 

vemwjnen ars appararen en masten m 
I 

In hoeven 
3 .. 

-e denkt u dat de kl: 
. - 

nnen 

iet 
. gnetische straling u 

20. Welke klal l k t  u dat rr 

elektrornagnetiscne straling kan itnjger 

ien door 
... 

21 Als ik aan 
vind ik dat 

ignetische straling ( Geheel niet eng O O O O O O O Erg eng 

Geheelnietpositief O O O O O O O Ergpositief 

Geheel niet O O O O O O O Erg interessant 
interessant 

Geheel niet goed O O O O O O O Erg goed 

Geheelniet O O O O O O O Ergzorgwekkend 
zorgwekkend 
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Informatie, media en maatregelen 

C. 
l. Hieronder volgen enkele stellingen over elektromagnetische straling. Sommige stellingen zijn waar, anderen niet. Kunt u aangeven of u 

denkt dat deze juist of onjuist zijn? (Als u het echt niet weet, vink dan 'weet ik niet' aan.) 

Juist Onjuist Weet ik niet 

Alle appa 

werken, l 

iraten en 

lebben el 

e op elekl 

netisch sh 

masten di 

ektrornag 

agnetisch 
lor 

komt niet b. Elektrom 

natuur w 

c. Met behulp van eiektromagr 

men draadloos communicer 

traling kar 

Apparale 

hebben E 

-,--d--- 

n en masten met een hoog vermogen 

!en sterk I 

..-- -::- i 

f .  tieittrornagnerrscne srrailng Kan nrer aoor sreen 

heen 

2.  en 3 maanden via berichten 

t, radio, tu 
Ja 

Nee * Ga verder bij vraag 7 

Heeft u c 

uit de me 3t) iets 

agnetisch 

;t, hoogsr 

,e straling 

tanniogsrr 

(mobiele 

last, etc.)' 

telefoon. 

? 

3. Hoe vaal 

hierwer 

bent Y ir 

een berk 

open 3 m 

@komen? 
Eén keer 

Enkelen keren 

Een paar keer per maand 

Eén keer per week of vaker 

Erg oninteressant 

Oninteressant 

Neutraal 

Interessant 

Erg interessant 

In welke mate vinc interessai 

rre vindt i 

iardig? 

i deze bei Erg ongeloofwaardig 

Ongeloofwaardig 

Neutraal 

Geloofwaardig 

Erg geloofwaardig 
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6. In hoeverre vindt u deze berichten 

1 

Zeer verontrustend 

Verontrustend 

Niet verontrustendlniet geruststellend 

Geruststellend 

end? 

Zeer geruststellend 

"--- .-*q- --.-?-Y,.-. .v=.--- e: -.-T - - 4 -----d ,..,. --%?.+--r.* - 

"Er is veel onderzoek gedaan naar m x k e  eefleten van appaia<en/masten met elektromsgnetlschi 
sfraling. De kans is klein dat er gerondheldseffecten zijn van de huidige apparaten/mas fen me t 
elektromagnetische 

7. d 

kans in pr 

gezondhe 

eIektrorn8urietrs~iia U ~ I ~ I U  Y : 

C straling 

hls u "de I kans is kb ,in" leest, hoe groot schat u de % 

lat mense 

n hebben 
--N:-"* 

n 

van 

8. , w directe i die Ja 

rcyyci i tl~vuciiu zijn voor elektromagnetische Nee 

omgeving Zijn er me 
-**"*m " A  

straling? Weet ik niet 

9. Denkt u zelf gevoelig te zrln \i ja 

O nee 

weet ik niet 

elektroma 

In howen 

elektroma 

re vindt uw directe omgeving 

ignetische straling gwaarlijkl 

Zeer ongevaarlijk 

Ongevaarlijk 

Niet ongevaarlijkíniet gevaarlijk 

Gevaarlijk 

Zeer gevaarlijk 

Weet ik niet 

zelf eIeMi sche Zeer ongevaarlijk 

Ongevaarlijk 

Niet ongevaarlijkíniet gevaarlijk 

Gevaarlijk 

Zeer gevaarlijk 

In hoever 

straling gi 

re vindt u 

evaarlijk? 

12. wwr u welne rageis oe over iieiu neeir v w r  ria1 • nee 

plaatsen 

Wgspar 

wan zendmasten (G 
iningsmasfen? 

en Ja, namelijk.. . 

re vindt u deze ma: voldoendt 5' Niet of nauwelijks 

Weinig 

Niet weiniglniet erg 

Redelijk 

O Zeer 

N.v.t., ik ken de regels niet 
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14. Weet u welke regels de ovefield heeft O nee 
apparaten 

l *  C.I#..IAI. 

met eleki Ja, namelijk.. . . 

15. l,, ,IVE~Y=~ 123 vindt u deze maatregelen voldoende? Niet of nauwelijks 

O Weinig 

Niet weiniglniet erg 

Redelijk 

O Zeer 

N.v.t., ik ken de maatregelen niet 

16. Hieronder staat een aantal uitspraken over de overheid met betrekking tot apparaten en masten. Zou u bij elke uitspraak willen 

aangeven in welke mate u het met de uitspraak eens bent? 

Helemaal 
mee oneens 

Ik weet niet of de normen van de overheid 
hoog genoeg zijn voor apparatenlrr --'-- o 
met elektromagnetische straling. 

Niet mee 
eens/ niet mee Helemaal mee 

Mee oneens oneens Mee eens eens 

jasren 

aten en t,. Zolang men niet zeker is dat appar 
masten met eleMi tische sti 
m gezondheid: 
overheid strenge 

Fomagne. 
ceffecten 
nomen ! 

.aling 
, moet d€ I hebben 

;tellen. 

Z open o' 
Wen var 
9. 

De overheid communiceer 
mogelijke gezondheidseffc 
elektromagnetische stralfn 

d. Als blijkt dat elektromagnetische straling 
gevaarlijk voor de gezondheid is, zal de 
overheid burgers hier open en eeriijk over 
1 

l e. o renening houdt 
met oe voiKsgezononero dj het toestaan van 

I elektromagnetisc 

m dat de 
- l ,  

toepassii 
straling. 

7gen van 

...- A- 
f. \K  venrouw ae overheid dat rij de juiste 

maatregelen neemt als elektromagnetische O 
straling schadelijk blijkt te zijn voor de 
gezondheid. 

Ik vertrouw erop dat als uit wefencc k 
ondwmek blijkt dat er geen schadt 
effecten zijn op de gezondheid, dit o u ~  zu is. 

:happelij' 
elijke 
- - 1 .  -- ? -  

in toe ziji 
zijn. 

Onze ma 
als de w( 

pij zou er 
:ter verd( 

t beter ae 
eeid zou 

iet ons i. De overheid bemi 
dagelijks leven. 

oeit zich te veel rr 

- 13 - b U kunt op de volgende bladzijde verder gaan 



Persoonlijk gebruik 

l. H o e  lang belt u gemiddeld per week met een O uur 

Minder dan een uur * Ga verder bij vraag 3 

Eén tot twee uur * Ga verder bij vraag 3 

Twee uur tot vier uur * Ga verder bij vraag 3 

Meer dan vier uur * Ga verder bij vraag 3 

Ja * Ga verder bij vraag 4 
W Nee * Ga verder bij vraag 4 

er geen mobiele 

gebruikt 

telefoon? 

1 
frin als u I 

bben om i 

bijvoorbet 

net een 

31d voor u' 

Zou u ei 

mobiele 

r bezwaar 

telefoon 1 

tegen hel 

!e bellen ( 

wrk)? 

3. Hoe lanl smiddeld per week handsfree • O uur 

'r 
Minder dan een uur 

Eén tot twee uur 

Twee uur tot vier uur 

Meer dan vier uur 

met een 

wen QE 

i mobiele i telefoon? 

Staat er 

C2000, 

een zend 

etc.) in de 

Imast (UN 
I 'buurl var 

VS mast, 

i uw huis? 

st, Weet ik niet 

Nee 

Ja, meter van mijn huis 

I in de bui rrt  van ho ogspannii ? Weet ik niet 

Nee 

Ja, meter van mijn huis 

Hoe vaz R een MR cht? O keer 

I keer 

2-3 keer 

4 -10 keer 

Meer dan 10 keer 

7. noe iang aeir u gemioaeia pet weeri met een • O uur 

3 Minder dan een uur * Ga verder bij vraag 9 

Eén tot twee uur * Ga verder bij vraag 9 

Twee uur tot vier uur * Ga verder bij vraag 9 

Meer dan vier uur * Ga verder bij vraag 9 

DECT tc 

uur in al 
?lefoon (di 

isuergm 
raadloze t 

!n gebwlk 

)n)? (vul ( 
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8. Zou u er bezwaar twen hebben om met een • ja 

U nee 

U weet ik niet 

- 
beffen? 

9. nue VaUK m r i r  u arycruvpwci waan u w r  een O keer 

metaaldetectiepoort geloper in 1-5 keer i (denkt u hierbij aa 

winkels en vliegvelden)? 
6-10 keer 

I l -20 keer 

Meer dan 20 keer 

10. Hoe vaak heeft u r 

magnetm gebrwil 

r maand i Niet 

1-4 keer >k Ga verder bij vraag 12 

5 - 15 keer >k Ga verder bij vraag 12 

15 -30 keer >k Ga verder bij vraag 12 

Meer dan 30 keer >k Ga verder bij vraag 12 

11. ruw u cl bezwaar IriCIïI II=UUGTI U ja 

U nee 

weet ik niet 

magnetn 

12. noe vaarr neen u argeiopen p a r  een eienrnscrle Niet 

Minder dan 7 dagen >k Ga verder bij vraag 14 

1 tot 4 weken >k Ga verder bij vraag 14 

l tot 3 maanden >k Ga verder bij vraag 14 

Langer dan 3 maanden >k Ga verder bij vraag 14 

U ja 

U nee 

weet ik niet 

deken ge 

13. bezwaar tegen het 

elektrische deken te gebruik,, r 

iben om e 
,*n33 

Geen >k Ga verder bij onderdeel E 

enkele 

U veel 

Heel veel 

nder 

blootgecl 

straling? 

teld te wol rden aan i gnetische 

Wat heef 

worden a 

t u gedaan om minder blootsgesteld te ........................................................................................ 
ian elektromagnetische straling? .................................................................................... 

........................................................................................ 

Helemaal niet 

Een klein beetje 

Nogal 

Veel 

J dat bov~ i helpt? 

Heel veel 
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Uw mening over andere milieufactoren 

l. Welke van onderstaande milieufactoren hebben volgens u het meeste risico voor de gezondheid? Geef aan iedere factor een cijfer 

tussen de l en 7. Geef de omgevingsfactor die volgens u het minste of geen risico voor de gezondheid heeft een 1. Geef de 

omgevingsfactor die volgens u het meeste risico heeft een 7. Scoor de andere factoren hier tussen in. 

Wone n i n d e b  uurt van Schiphot (geluidsoverlast] 

Wonen naast een dnikh, vc;r ~=STSWHI iuitlaataa: >ani l!. 

rhandeld sel dat rr iet bestri. fan voed 

Wonen op ver{ 

Wonen in de buurt van een zendmast Ielektroma~netische stralinq) 

in radioa 

Hoeve 
voluen 

el mensei 

s u ziek d - 
I in Nedei 

oor uitlsai 

dand zijn I 

tgassen? 

C] minder d a n  l 0  

C] t u s sen  10 e n  100 

C] t u s sen  100 e n  1 .O00 

C] t u s sen  1.000 e n  10.000 

C] t u s sen  10.000 e n  100.000 

C] meer  d a n  100.000 

C] minder d a n  l 0  

C] t u s sen  10 e n  100 

C] t u s sen  100 e n  1 .O00 

C] t u s sen  1.000 e n  10.000 

C] t u s sen  10.000 e n  100.000 

C] meer  d a n  100.000 

3. noeweei mensen in Nwenana ziln i 

vol~en 

bestrijc 

s u ziekd - 
ilngsmidd 

oor voed3 

elen? 

jeld met 
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De manier waarop u denkt en hoe u uzelf ziet 

1.Hieronder vindt u een aantal uitspraken die mensen gebruiken om zichzelf te beschrijven. Lees iedere uitspraak door en kruis één van 

de hokjes aan om daarmee aan te geven in hoeverre u denkt dat deze uitspraak op u van toepassing is. 

Volledig Enigszins Niet juist1 niet Enigszins Volledig 
onjuist onjuist onjuist juist juist 

rw op mijn i eerste in druk van I 

..-m 

mensen. 

nis in mt kiezen, heb Ik liever een 

ingewikeld dan een simpel probleem 

Ik heb vertrouwen in mijn ingevingen. 

Nadenken is nlet mijn idee van plezier hebben. 

Mijn eerste Indruk 

altijd te kloppen. 

ik doe liever iets waarbij mijn denkven I 

de proef wordt gesteld dan iets waarby weinig 

nagedacht moet wr 

van mens en blijkt vi 

Als het gaat om venmuwen hebben In mensen, 

brbui kgevc kan ik me 

gaan. 

nljn bnde 

Ik houd n 

nadenkei 
.. . 

iel van sit 

1. 

?p moet 

b,.. . 
%K Kan mmal aan 

of niet, ook al kan I 

weet. 

voelen of 

k niet veri 

iemand g 

{laren hof 

eiijK neen 

i ik dat 

Ik vind he4 niet erg bevredigend om iel 

langdurig en grondig te ovewegen. 
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2. Hieronder vindt u een aantal uitspraken die mensen gebruiken om zichzelf te beschrijven. Lees iedere uitspraak door en kruis één van 

de hokjes aan om daarmee aan te geven in hoeverre u denkt dat deze uitspraak op u van toepassing is. 

helemaal niet mee 
mee mee eens 1 niet helemaal 

oneens oneens mee oneens mee eens mee eens 

a. Ik ben gi 

G van ar ideren . 
-ai L-L 

Ik voel n 

. . . - - - - 

tij vaak de mindei 

C. wanneer ik onder grote spanning sm, nea 
el dat ik eraan on i k soms 

ga. 
het gevot derdoor 

ie zelden eenzaam of tri@: Ik voel rr 

?k voel n 

st. 

Ie vaak g 
zenuwa( 

Soms vc 

:Mig. 

iel ik me volkome n waardt 

lijk. Ik voel n ie zelder i angstig 

Ik word 3 

mensen 
iad om d, 
indelen. 

e manier 

_ -1 '1. i. wanneer arngen misgaan, raait IK maar al 
te vaak i 
op te ge 

~ntmoedi 
ven. 

igd en he !b ik zin >m het 

kief. 

an 

j. ~ ~ ~ e n z e i a e n v e l  

k. Ik voel me vaak huiperoos en wil o 
graag d: 
oplost. 

l anders 

.' - -. 
mijn prol 

-. .. -. 
I. soms scnaam IK mij zo aar IK wei ooor ae 

grond w i! zakken 

;ere tijdei ?stal het 
D e s r e  

Ik kan rr ie gemak 

0. 
Als er maar iets fout kan Oaan zal 
ook zeki 
Ik ben a 

P' toekom5 

?r overkc 
Itijd optin 
;t 

bver mijn 

Ik heb v1 

.. . . . 
eel plezit 

. .  . 
sr van mijn vriend 

r. IK vim net belangrijk om berig te t -.-J - -. ' 

3 ral ?n dat he ,t mij m e  
k,..", 7 

Ik raak r liet zo snel oversl 

U. 
!k reken er zelden op dat goeae aingen mij 

derkomen 

gemeen verwack v. goede dan slechte dingen zuilen 
overkomen. 

zullen o1 
In het al lij meer t ik dat r 
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Nu volgt een aantal vragen die gaan over het omgaan met getallen in het algemeen. 

3. Stelt u zich voor dat een euromunt 1000 keer keer munt 
wrdt opgegooid. Hoe vaak schat u dat in deze 

r 'munt" w 

4. In de GmfGeld-loferij is er een kans van f %  om mensen 
?Ik een prijs 

1 lot  kop^ 

van f 50 ti 

in voor d~ 
m..-- ..-m 

Als S 000 

hoeveel i 

mensen t 

nensen 

r winnen. 

ze loterij, 

zullen dal 

winnen? 
deze prik ; van E50 

In een pri 

kans om i 

jsvraag v; 

een auto l 
. . 

art  een grt 

te winnen 

3te WInKelKeten IS de % 
l op 1000. Hoeveel 

procent van de de€?lnemérs za! een auto winnen? 

Sommige omgevingsfactoren of producten hebben een risico voor de gezondheid. Welk van de volgende risico's is groter 

De kam s dat men It is bij: ziek WOK het risico van product A is groter 

het risico van product B is groter 

weet niet 
Product A: l op: 
Produet B: 1 op 2 

7. De kans dat men 

Product C: 2 % 

Product D: 1 op 4 

het risico van product C is groter 

het risico van product D is groter 

weet niet 

ziek worc 

in* 

It is bij: 

VU 

ziek worc De kan: r dat men It is bij: het risico van product E is groter 

het risico van product F is groter 

weet niet 

Product 

Producf 

de 1000 

ide  1000 
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Persoonlijke gegevens 

G. 
Tot slot willen we nog enkele persoonlijke gegevens van u weten. 

1. Wat is uw geboortejaad 19.. 

Wat is w 

Wat rijn ( 

I ,--P .. I- 

v geslacht 

3. 

4. nee2 u DeLaaiu wei 

Je vier cijl 

-.--lJ a.-. 

5. Wat is uw beroep? 

iers van uw poctca 

4.- 

i deze nie' 

d in) 

Man 

O Vrouw 

Ie? 

ja, fulltime (32 uur of meer per week) 

ja, parttime (minder dan 32 uur per week) 

nee * Ga verder bij vraag 7 

6. Wat zijn de vier Cijfers van de p o m e  van uw 

werkadres? (als u t weet, VU 

straatnaam en stal 

Wat is uv ke staat? 

9. In welk land bent u geboren 

I dan 

Gehuwdl geregistreerd partnerschap 

Samenwonend 

Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 

Gescheiden, gescheiden levend 

Weduwelweduwnaar 

Anders, namelijk.. ... 

Nee 

Ja, van wie er tenminste l thuis woont 

Ja, maar ze wonen niet thuis 

Nederland 

Suriname 

Nederlandse AntillenlAniba 

Indonesië 

Turkije 

Marokko 

Duitsland 

Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) 

België 

Ergens anders 

- 20 - b U kunt op de volgende bladzijde verder gaan 



10. In welk land is uwvadergeboren? 

In welk land is uw moeder geboren? 

vvar is uw n m s r  genoren opleiding? ("- 

hokje aan 

13. Wat Is uw 

kruisen) 

14. In hoeverre bent u actief qele 

Nederland 

Suriname 

Nederlandse AntillenlAruba 

Indonesië 

Turkije 

Marokko 

Duitsland 

Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) 

België 

Ergens anders 

Weet ik niet 

Nederland 

Suriname 

Nederlandse AntillenlAruba 

Indonesië 

Turkije 

Marokko 

Duitsland 

Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) 

België 

Ergens anders 

Weet ik niet 

Geen (lager onderwijs niet afgemaakt) 

Lagere school (basisschool, speciaal basisonderwijs) 

Lager beroepsonderwijs (ambachtsschool, huishoudschool, LTS, 
LHNO, LEAO, VMBO-praktijk etc.) 

MULO, MAVO, 3 jaar HAVO, VMBO-t 

Hoger algemeen onderwijs (HAVO, HBS) 

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) 

Middelbaar beroepsonderwijs (MTS, MEAO, INAS, VHBO etc.) 

Hoger beroepsonderwijs (HBO) 

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

Anders, namelijk . . . 

Geen 

Gereformeerd1 hervormd 

(Rooms-) katholiek 

Moslim 

Joods 

Anders, namelijk . .. 

Erg actief 

Enigszins actief 

Niet actief 

Niet van toepassing 
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Wilt u controleren of u alle vragen heeft ingevuld? 

Eventuele opmerkingen over de vragenlijst kunt u hieronder kwijt: 

Mocht u vragen hebben over het invullen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met: mw. drs. Diana van Dongen 
(tel. 020-4449644). U kunt haar ook per e-mail bereiken: a.vandonnen@,vumc.nl. 

Wilt u de vragenlijst in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? Een postzegel is niet nodig! 
Mocht u de antwoordenvelop niet meer hebben, dan kunt u de vragenlijst opsturen naar: 

MW drs A. van Dongen 
VU medisch centrum 
EMGO-instituut, afdeling Sociale Geneeskunde 
Antwoordnummer 7700 
1000 SN Amsterdam 
(geen postzegel nodig!) 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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