
           WERKGROEP STRALING EN GEZONDHEID SCHOUWEN-DUIVELAND                  

                secr: Schuttershofstraat 5, 4301 AZ Zierikzee. T:  0111-415292 / 402118.  E: stralinggezond@zeelandnet.nl                   
 

De werkgroep Straling en Gezondheid Schouwen-Duiveland geeft informatie en voorlichting over risico’s 
van stralingstoepassingen in de openbare ruimte en huiselijke leefomgeving. Zij is aangesloten bij een 
landelijke organisatie voor gezondheid en milieu (www.gezondmilieu.nl) 

 
 
 
Eindverslag Buurtonderzoek wijk Poortambacht te Zierikzee. 
  
De werkgroep Straling en Gezondheid Schouwen-Duiveland heeft in januari 2007 
een grootschalig buurtonderzoek gehouden rondom de zendmast voor mobiele 
telefonie bij de Aldi. 
150 huizen hebben vragenformulieren gekregen die een week later werden 
opgehaald (zie bijlage). 
  
Van de 93 opgehaalde vragenlijsten gaf 

 46% aan gezondheidsklachten te hebben sinds 2004 (plaatsing van de  
  zendmast) 

     9% was hiervoor naar de huisarts gegaan 
     65% had eerder gehoord van gezondheidsklachten bij zendmasten 
 46% had er bezwaar tegen dat telefoonmaatschappijen alles in de mast           

    mogen hangen zonder nieuwe vergunning. 
     38% vond dit geen probleem 

  
23 bewoners waren steeds niet thuis, 19 wilden niet meewerken en 
15 woonden er nog maar kort. 
  
Hierbij de op de lijst genoemde typische (stralings)klachten: 
  
* Vermoeidheid   34% 
* Slapeloosheid   31% 
* Hoofdpijnen    19% 
* Gewrichtspijn   19% 
* Concentratieproblemen   18%                                                                                                
* Allergie    18% 
* Vreemde trilling in been  15% 
* Versprekingen    12% 
* Hartkloppingen   11%  
* Duizeligheid                                13% 
* Hormoonproblemen    8%                                  
  
11 mensen hadden geluidsoverlast van de mast. Zij meldden dit spontaan. 
  
De werkgroep roept de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) en 
Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland op om, gezien de uitkomst 
van dit onderzoek, een groter professioneel vervolg onderzoek te doen.  
Want de uitkomsten geven zeer te denken. 
Een vergelijkbaar onderzoek in Spijkenisse gaf 65 % klachten na plaatsing van de 
zendmast. 
 
 
Zie ook de begeleidende brief z.o.z. 
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BUURTONDERZOEK  POORTAMBACHT      Januari 2007                  
 
Sinds de plaatsing van de zendmast voor mobiele telefonie (GSM/UMTS) nabij de Aldi zijn er bij de 
werkgroep klachten binnen gekomen van mensen die sindsdien gezondheidsproblemen hebben. 
Daarom wil de werkgroep Straling en Gezondheid Schouwen/Duiveland in januari een 
buurtonderzoek doen, om mogelijke gezondheidsproblemen in kaart te brengen. De einduitkomsten 
gaan naar GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), het Gemeentebestuur en naar U. 
Zonder uw hulp gaat dat niet en daarom willen we u vragen om bijgaand vragenformulier in te vullen, 
ook als u geen klachten heeft. Deze vragenlijst wordt over 7 dagen bij u opgehaald. 
 

• De hele buurt krijgt de uitkomsten van het onderzoek thuis gestuurd.  
 

• Gaarne doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
VRAAG 1 :    Hebt u ooit van eventuele gezondheidsklachten m.b.t. zendmasten gehoord? 

Ja / nee 
 
VRAAG 2 :   Heeft u gezondheidsveranderingen sinds 2004 zoals  

Duizeligheid   Ja / nee 
                       Concentratieproblemen         Ja / nee 
                       Hoofdpijnen                          Ja / nee 
                       Hartkloppingen                     Ja / nee 
                       Allergie                                 Ja / nee 
                       Versprekingen                       Ja / nee 
                       Vreemde trilling in been       Ja / nee 
                       Vermoeidheid                       Ja / nee 
                       Slapeloosheid                       Ja / nee 
                       Pijn in gewrichten                Ja / nee 
                       Hormoon problemen            Ja / nee         
              
VRAAG 3 :    Heeft u andere onverklaarbare gezondheids veranderingen? Zo ja welke:  
                       ……………………………………………………………………………………… 
                       De klachten zijn er sinds:  ………………..  
 
VRAAG 4 :    Bent u hiervoor naar uw huisarts geweest?  Ja / nee 
 
VRAAG 5 :    Wilt u dat de werkgroep nader contact met u opneemt?                                                                  
         Ja / nee 
                         Indien Ja, vermeld u hier dan svp uw telefoonnummer    ……………………………..   
                                                                                  
VRAAG 6:     Telefoonmaatschappijen mogen in een eenmaal geplaatste en vergunde zendmast 

onbeperkt antennes hangen, ook voor nieuw te ontwikkelen technologieën. 
                       Hebt u daar bezwaar tegen?    Ja / nee  
  
Hartelijk dank voor uw medewerking! Meer informatie? Kijk op www.gezondmilieu.nl 
 
Naam*:               *anoniem mag ook.                               
Adres  :   
       
 
Voor contact over dit verkennend  onderzoek kunt u bellen met:  0111- 402118 (Lucas de Groot) of een e-mail sturen 
naar: grootbot@zeelandnet.nl 
 


