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Leukemie bij kinderen en hoogspanningslijn 
 

12 oktober  2011 

1. Aanleiding 
Begin 2011 heeft een huisarts in de Rotterdamse wijk Nesselande zorgen geuit over het aantal 

kinderen met leukemie in de wijk. Dit signaal is via het wijkteam Nesselande van de 

deelgemeente Prins Alexander bij de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD) terechtgekomen. Het 

wijkteam meldt dat ook bewoners ongerust zijn en dat zij zorgen hebben over de 

hoogspanningslijn die door de wijk loopt. Bewoners vragen zich af of de hoogspanningslijn een 

oorzaak kan zijn voor het ontstaan van leukemie bij kinderen in de wijk. Daarnaast zijn er 

zorgen over diverse gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en buikklachten. 

Bewoners hebben de indruk dat dit soort klachten vaker dan normaal voorkomen en leggen 

een relatie met de hoogspanningslijn. 

 

Deze notitie geeft informatie over het optreden van leukemie bij kinderen in Nesselande en de 

mogelijke invloed van de hoogspanningslijn. Daarnaast komt ook het optreden van andere 

gezondheidsklachten kort aan de orde. Het doel ervan is de situatie in Nesselande in beeld te 

brengen en zo inzicht te geven in de situatie. Het zal niet mogelijk zijn om een oorzaak vast te 

stellen voor de leukemiegevallen. Dit heeft verschillende redenen: 

• De oorzaken van leukemie zijn nog grotendeels onbekend. Waarschijnlijk spelen bij het 

ontstaan van leukemie meer factoren tegelijk een rol. 

• Leukemie is een zeldzame ziekte. Onderzoek op wijk- of gemeenteniveau heeft daarom te 

weinig zeggingskracht om een oorzakelijke relatie te kunnen leggen tussen het optreden 

van leukemie en een bepaalde factor, zoals de hoogspanningslijn. 
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2. Leukemie 

2.1. Leukemie algemeen 

Leukemie is een zeldzame ziekte. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 140 kinderen 

leukemie. Bij de meeste kinderen (95%) gaat het om acute leukemie: acute lymfatische 

leukemie (ALL) en acute myeloide leukemie (AML). Van deze twee vormen van leukemie komt 

ALL het meeste voor. Per jaar wordt ALL bij ongeveer 120 kinderen in Nederland vastgesteld. 

AML is nog zeldzamer, per jaar wordt bij ongeveer 20 kinderen in Nederland de diagnose AML 

gesteld. De gemiddelde kans voor een kind om leukemie te krijgen is ongeveer 1 op 30.000 per 

jaar (www.skion.nl). 

 

Het is niet bekend hoe leukemie precies ontstaat. Bij leukemie is er sprake van 

ongecontroleerde celdeling in onrijpe bloedcellen doordat er afwijkingen zijn in de 

chromosomen van de leukemiecellen. Deze afwijkingen zitten op stukjes van chromosomen 

(genen), die normaal gesproken de celdeling, de uitrijping en het doodgaan van cellen regelen. 

De oorzaak van leukemie heeft dus te maken met deze afwijking in de chromosomen. Deze 

chromosoomafwijkingen komen uitsluitend in de kankercellen voor en hebben dus niets met 

erfelijkheid te maken. Waarom deze chromosoomafwijkingen (en dus leukemie) ontstaan is 

helaas niet bekend (www.skion.nl). Vermoedelijk spelen bij het ontstaan van leukemie meer 

factoren tegelijk een rol, bijvoorbeeld een genetische ‘aanleg’ in combinatie met een 

omgevingsfactor. Voorbeelden van mogelijke omgevingsfactoren die een rol zouden kunnen 

spelen, zijn infectieziekten, chemische stoffen zoals benzeen of bestrijdingsmiddelen, 

ioniserende straling (‘radioactieve straling’) en het wonen dicht bij een hoogspanningslijn. Van 

deze omgevingsfactoren is alleen van ioniserende straling wetenschappelijk vastgesteld dat 

het leukemie bij kinderen kan veroorzaken (Belson 2007). 

 

2.2. Leukemie in Nesselande 

Inwoneraantallen 

Nesselande is een wijk in ontwikkeling. Het aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar is in 

de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen: van ongeveer 50 kinderen in 2000 tot iets meer dan 

3000 kinderen in 2010 (grafiek 1). 
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Grafiek 1 Aantal kinderen 0-15 jaar in Nesselande 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld over de periode 2001-2010 woonden er 1224 kinderen (0-15 jaar) in Nesselande. In 

grafiek 2 is te zien dat er relatief veel jonge kinderen in Nesselande wonen in vergelijking met 

het gemiddelde in Nederland. Ook zijn er relatief veel mannen en vrouwen in de leeftijd van 30 

tot 40 jaar, wat past bij het beeld dat in Nesselande veel jonge gezinnen wonen. 

 

Grafiek 2 Leeftijdsopbouw Nesselande in vergelijking met Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leukemie bij kinderen in Nesselande 

Vanwege de zorgen van de huisarts en bewoners heeft de GGD informatie opgevraagd bij de 

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION). De SKION is een landelijk 

samenwerkingsverband van kinderoncologen en andere professionals. De SKION beschikt 

over een database met de gegevens van alle kinderoncologische centra in Nederland. Uit de 

informatie van de SKION blijkt dat in 2009 en 2010 in totaal vijf kinderen in Nesselande 

leukemie hebben gekregen. In de periode daarvoor (2000-2008) zijn er geen kinderen met 

leukemie gediagnosticeerd.  
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De GGD heeft berekend hoeveel kinderen met leukemie ‘normaal’ te verwachten zijn in 

Nesselande (postcodegebied 3059) als wordt uitgegaan van Nederlandse referentiecijfers. 

Hierbij is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen in Nesselande en met de 

verhouding jongens en meisjes
1
. De verwachte aantallen zijn berekend voor een periode van 

10 jaar (2001-2010). Het resultaat staat weergegeven in tabel 1. In de periode 2001-2010 zijn 

in Nesselande ongeveer 0 tot 3 kinderen met leukemie te verwachten als wordt uitgegaan van 

Nederlandse referentiecijfers. Uit de informatie van de SKION blijkt dat er in 2009 en 2010 

‘opeens’ 5 gevallen van leukemie bij kinderen waren, na jaren van geen enkel geval. Het is 

begrijpelijk dat dit is opgevallen bij huisartsen en bewoners en dat dit tot verontrusting leidt. 

Toch is het statistisch niet verantwoord om aan deze getallen conclusies te verbinden omdat 

het om een relatief kleine groep en korte periode gaat. De SKION geeft aan dat met name 

leukemie bij kinderen in pieken en dalen kan voorkomen. 

 

Tabel 1   Aantal kinderen (0-15 jaar) met leukemie in postcodegebied 3059 

 Bekend bij SKION 
sinds 2000 

Ongeveer te verwachten in 
2001-2010 (10 jaar)

 2
 

Leukemie (ALL en AML) 5 0 – 3 

 

 

Toeval 

Leukemie is een zeldzame ziekte en daardoor valt een kleine toename snel op. De kans dat vijf 

of meer kinderen in Nesselande leukemie krijgen in een periode van tien jaar is klein, namelijk 

in de orde van grootte van 1 op 1500. Hoewel de kans klein is, sluit dit toeval niet uit. 

 

2.3. Conclusies leukemie in Nesselande 

• In 2009 en 2010 hebben in totaal vijf kinderen in Nesselande leukemie gekregen. Dat is 

meer dan te verwachten op basis van Nederlandse referentiecijfers. Het is begrijpelijk dat 

dit is opgevallen bij huisartsen en bewoners. 

• Omdat het om een relatief kleine groep en korte periode gaat, is het statistisch niet 

verantwoord om aan de getallen conclusies te verbinden. 

 

                                                      
1
 Nederlandse referentiecijfers: www.ikcnet.nl 2001-2008 

 Bevolkingsopbouw: Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Rotterdam (COS), inwonersaantallen 

2001-2010 
2
 Hier wordt een marge aangegeven, berekend op basis van Nederlandse referentiecijfers. De kans op 3 of meer 

kinderen met leukemie in de periode 2001-2010 is ongeveer 1 op 30. De kans op 4 of meer kinderen met leukemie 

is ongeveer 1 op 200. De kans op 5 of meer kinderen met leukemie is ongeveer 1 op 1500. 
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3. Gezondheidsklachten 
Bewoners hebben aangegeven dat veel mensen in Nesselande gezondheidsklachten hebben 

zoals hoofdpijn, vermoeidheid en buikklachten. Dit soort klachten worden ook wel ‘aspecifieke’ 

klachten genoemd. Aspecifieke klachten komen vaak voor in de algemene bevolking. Zo heeft 

ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking last van hoofdpijn (32%), één op de vijf 

(22%) heeft last van slapeloosheid en bijna de helft van de Nederlanders (45%) heeft klachten 

over vermoeidheid (periode 2005-2009, CBS Statline 2011). 

 

Een probleem bij het uitzoeken van aspecifieke klachten is, dat er veel verschillende oorzaken 

zijn en er vaak diverse factoren tegelijk een rol spelen. Daardoor is het meestal niet mogelijk 

om een gemeenschappelijke oorzaak aan te tonen voor aspecifieke klachten. Een relatie 

tussen dit soort klachten en hoogspanningslijnen is niet bekend uit de wetenschappelijke 

literatuur. Het is wel bekend dat aspecifieke klachten vaker optreden en opvallen in stressvolle 

situaties, bijvoorbeeld wanneer mensen zich veel zorgen maken over een bepaalde situatie 

(GR 2001). 

  

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert één keer per vier jaar een gezondheidsenquête uit om de 

gezondheidstoestand van de inwoners in beeld te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd 

onder inwoners van 16 jaar en ouder. De GGD heeft bekeken of het signaal van de bewoners 

over gezondheidsklachten wordt bevestigd in de resultaten van de GGD Gezondheidsenquête 

2008. Het blijkt dat in de gezondheidsenquête geen statistisch significante verschillen zijn 

gevonden tussen de gezondheidstoestand van inwoners van Nesselande, deelgemeente Prins 

Alexander en Rotterdam (Schouten 2009). De GGD Gezondheidsenquête 2008 geeft dus geen 

bevestiging van het signaal van de bewoners. 

 

Vanwege de complexiteit van aspecifieke klachten en omdat uit wetenschappelijke literatuur 

geen relatie met hoogspanningslijnen bekend is, wordt dit signaal in deze notitie niet verder in 

beeld gebracht. 
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4. Hoogspanningslijnen 

4.1. Hoogspanningslijnen algemeen 

Inleiding 

Bewoners in Nesselande maken zich zorgen over de invloed van de hoogspanningslijn op de 

gezondheid. Internationaal is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke 

effecten van het wonen nabij hoogspanningslijnen op de gezondheid. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen korte- en langetermijneffecten. 

 

Kortetermijneffecten 
Kortetermijneffecten kunnen ontstaan doordat sterke magnetische velden in het lichaam 

elektrische stromen opwekken. Bij hoge magnetische veldsterkten kan daardoor de werking 

van zenuwen en spieren worden verstoord. Als eerste effect kunnen dan hinderlijke lichtflitsen 

(fosfenen) worden waargenomen. Om mensen te beschermen tegen dit hinderlijke effect heeft 

de Europese Unie een referentieniveau aanbevolen van 100 microtesla. Als dit niveau niet 

wordt overschreden, dan kan worden aangenomen dat kortetermijneffecten niet optreden. In 

Nederland wordt dit referentieniveau direct onder de bovengrondse hoogspanninglijnen 

nergens overschreden. 

 

Langetermijneffecten 

Leukemie 

In buitenlands wetenschappelijk onderzoek is een verhoogde kans op leukemie gevonden bij 

kinderen die langdurig nabij hoogspanningslijnen verblijven. Dit wordt geconcludeerd op basis 

van meer dan twintig wetenschappelijke onderzoeken waarbij men grote groepen kinderen met 

en zonder leukemie vergelijkt en daarbij kijkt hoe hun woonomstandigheden verschillen. De 

onderzoeken vinden een samenhang tussen leukemie en het wonen in de buurt van 

hoogspanningslijnen, maar ze geven geen duidelijkheid of dit komt door het magnetische veld 

van bovengrondse elektriciteitslijnen of door iets anders dat in deze onderzoeken met de 

aanwezigheid van deze lijnen samenhangt.
3
  

 

Het verband wordt gevonden bij extreem laagfrequente (ELF) magnetische velden met een 

waarde hoger dan ongeveer 0,4 microtesla. In de onderzoeken is een statistisch verband 

gevonden, maar geen oorzakelijk verband. Op dit moment is daarom niet duidelijk of de 

toename van kinderleukemie ook echt door de magnetische velden van de 

hoogspanningslijnen komt. Misschien zijn er nog andere, onbekende oorzaken. Het is dus 

mogelijk dat in de toekomst blijkt dat de oorzaak van leukemie aan andere factoren moet 

worden toegeschreven dan aan de magnetische velden. 

                                                      
3
 Uitgebreidere informatie over de onderzoeken staat in het Kennisbericht ’Hoogspanningslijnen en leukemie’ van het 

Kennisplatform Elektromagnetische Velden (www.kennisplatform.nl) 
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Kans op leukemie 

Om toch een indruk te krijgen van de mogelijke omvang van de effecten, kan voor de 

berekening worden aangenomen dat het magnetische veld van de bovengrondse 

hoogspanningslijnen de oorzaak is. Omdat de groep kinderen die in Nederland in de buurt van 

hoogspanningslijnen woont klein is, zou het in Nederland dan om ongeveer één patiënt per 

twee jaar gaan. Nauwkeuriger cijfers zijn niet bekend, omdat de onderzoeken niet in Nederland 

zijn gedaan (Kennisplatform 2009). 

 

De gemiddelde kans om leukemie te krijgen is voor kinderen in Nederland ongeveer 1 op 

30.000 per jaar. Het risico voor kinderen die langdurig dicht bij hoogspanningslijnen wonen zou 

– op basis van de wetenschappelijke literatuur – ongeveer twee keer zo hoog zijn: ongeveer 1 

op 15.000 per jaar. 

 

Beleid rond hoogspanningslijnen 

De Nederlandse rijksoverheid heeft in 2005 uit voorzorg geadviseerd om in nieuwe situaties 

langdurige blootstelling van kinderen aan magnetische velden van bovengrondse 

hoogspanningslijnen hoger dan 0,4 microtesla zoveel mogelijk te voorkomen. Dit advies is in 

2008 verder verduidelijkt door het ministerie van VROM (tegenwoordig ministerie van I&M). Het 

doel van het advies is dat het aantal locaties waar kinderen langdurig verblijven nabij 

hoogspanningslijnen, niet toeneemt. Het advies gaat over plekken waar kinderen normaal 

gesproken langdurig verblijven, zoals woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen. 

Kinderspeelplaatsen, sportvelden en dergelijke worden niet gezien als plaatsen waar kinderen 

langdurig verblijven. Het advies is daarom niet van toepassing op dit soort locaties (VROM 

2005, VROM 2008, Kennisplatform 2009). 

Ziekte van Alzheimer 

Er is in 2008 een Zwitsers onderzoek gepubliceerd waarin een relatie wordt gevonden tussen 

het wonen nabij een hoogspanningslijn en het overlijden aan de ziekte van Alzheimer. Na deze 

ene studie kunnen echter nog geen conclusies worden getrokken: verder onderzoek moet 

uitwijzen of die relatie ook op andere plekken wordt gevonden en of de hoogspanningslijnen de 

oorzaak zijn (GR 2009). 

 

Er is dus nog geen duidelijkheid over een mogelijk verband. Omdat er daarnaast geen goede 

registratie bestaat van patiënten met de ziekte van Alzheimer en er geen goede 

referentiecijfers zijn waarmee kan worden vergeleken, wordt dit onderdeel in deze notitie niet 

verder in beeld gebracht. 

Andere gezondheidseffecten 

In wetenschappelijk onderzoek zijn voor andere gezondheidseffecten geen verbanden 

gevonden met het wonen dicht bij hoogspanningslijnen. Ook voor leukemie bij volwassenen of 

voor andere vormen van kanker bij kinderen of volwassenen zijn geen aanwijzingen gevonden 

voor een verband met wonen nabij hoogspanningslijnen. 
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4.2. Hoogspanningslijn in Nesselande 

In Nesselande staan de eerste woningen langs de hoogspanningslijn op ongeveer 60 meter 

afstand van het midden van de hoogspanningslijn. 

Magnetische veldsterkte: metingen of berekeningen 

Het is niet goed mogelijk om de zone te meten waarbinnen de magnetische veldsterkte 

jaargemiddeld hoger is dan 0,4 microtesla. Hier zijn twee redenen voor: 

• De sterkte van het magnetisch veld wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die door de 

hoogspanningslijn loopt. De hoeveelheid stroom is afhankelijk van de vraag naar 

elektriciteit en kan dus fluctueren. Daarom varieert ook de magnetische veldsterkte van 

moment tot moment. Een meting van de magnetische veldsterkte is een momentopname 

en de uitkomst zegt dus niets over de jaargemiddelde veldsterkte. 

• Bij metingen kan geen onderscheid worden gemaakt tussen het magnetische veld van de 

hoogspanningslijn en het magnetische veld van andere bronnen, zoals ondergrondse 

elektriciteitskabels.  

Daarom wordt de (jaargemiddelde) magnetische veldsterkte meestal berekend. Voor deze 

berekening is informatie nodig over de jaargemiddelde belasting van de hoogspanningslijn. 

Voor de hoogte van de jaargemiddelde belasting kan een aanname worden gedaan, of er kan 

worden uitgegaan van de feitelijke belasting gedurende een bepaalde periode. Voor dit laatste 

zijn bedrijfsvoeringsgegevens van de netbeheerder nodig.  

 

Voor Nesselande zijn in opdracht van TenneT zowel de ‘specifieke zone’ als de ‘werkelijke 

magnetische veldsterkte in de afgelopen periode’ berekend. 

• De specifieke zone wordt berekend op basis van een jaargemiddelde belasting van de 

hoogspanningslijn van 30% (standaard aanname). 

• De werkelijke magnetische veldsterkte is berekend op basis van de feitelijke 

jaargemiddelde belasting van de hoogspanningslijn in 2002 en 2010-2011 

(bedrijfsvoeringsgegevens van de netbeheerder). 

Hieronder wordt dit verder toegelicht. 

 

Specifieke zone (‘beleidsmatige zone’) 

Algemeen 

Met locatiespecifieke gegevens van de hoogspanningslijn kan de specifieke zone worden 

berekend. De specifieke zone kan worden gezien als een beleidsmatige zone: het gebied 

waarmee men in nieuwe situaties rekening houdt, met als doel te voorkomen dat het aantal 

woningen, scholen, crèches of kinderopvangplaatsen nabij hoogspanningslijnen groter wordt. 

 

De specifieke zone is het gebied waarbinnen het magnetische veld gemiddeld over een jaar 

hoger is dan 0,4 microtesla of in de toekomst kan worden. De specifieke zone wordt dus 

beschouwd als ‘toekomstbestendig’. Dat wil zeggen dat de werkelijke 0,4 microtesla-zone 

meestal kleiner is en dat groei in het elektriciteitsgebruik mogelijk is, zonder dat de werkelijke 

0,4 microtesla-zone breder wordt dan de specifieke zone. 
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Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor het berekenen van de specifieke  zone. De 

handleiding is gebaseerd op een aantal (beleids)keuzes: de zone wordt gebaseerd op een 

magnetische veldsterkte van 0,4 microtesla en de berekeningen worden uitgevoerd bij een 

jaargemiddelde belasting van 30% van de maximale transportcapaciteit voor de 380 kV circuits 

(RIVM 2009). 

 

Specifieke zone in Nesselande 

In juni 2011 is in opdracht van TenneT de specifieke zone in Nesselande berekend. Uit de 

informatie blijkt dat tot halverwege augustus 2011 de specifieke magneetveldzone aan beide 

zijden van de hoogspanningslijn 135 meter breed was. Door aanpassingen aan de 

hoogspanningslijn is de specifieke magneetveldzone na half augustus 2011 afgenomen tot 100 

à 110 meter aan beide zijden van de hoogspanningslijn (Ross 2011, TenneT 2011).  

Werkelijke magnetische veldsterkte in afgelopen periode 

Berekening 2002 

Door KEMA is in 2003 de werkelijke magnetische veldsterkte in Nesselande berekend op basis 

van de feitelijke belasting van de lijn in 2002. Uit de berekening bleek dat in 2002 de 

jaargemiddelde magnetische veldsterkte bij de woningen op 60 meter afstand ongeveer 0,23 

microtesla was.  

 

Berekening 2010-2011 

In september 2011 zijn in opdracht van TenneT nieuwe berekeningen uitgevoerd voor de 

periode juli 2010-juni 2011, op basis van de feitelijke jaargemiddelde belasting van de 

hoogspanningslijn in die periode. Uit deze berekeningen blijkt het volgende (zie ook figuur 1): 

• In 2010-2011 was de jaargemiddelde magnetische veldsterkte bij de woningen op 60 meter 

afstand van de hoogspanningslijn 0,15 microtesla. 

• De zone waarbinnen het magnetische veld hoger was dan 0,4 microtesla (jaargemiddeld), 

is 30 tot 35 meter breed aan beide zijden van de hoogspanningslijn, gemeten vanaf het 

midden van de lijn (TenneT 2011). Dit betekent dat de woningen, scholen, crèches en 

kinderopvangplaatsen in Nesselande buiten deze zone liggen. 

 

 

Figuur 1 Werkelijke magnetische veldsterkte 2010-2011 (gebaseerd op TenneT 2011) 
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Woonlocaties kinderen met leukemie 

De GGD beschikt over (globale) informatie over de woonlocaties van de kinderen die leukemie 

hebben gekregen. Vanwege privacybescherming kan geen gedetailleerde informatie over de 

woonlocaties worden vermeld. Uit de beschikbare informatie blijkt dat niet alle kinderen dicht bij 

de hoogspanningslijn wonen of woonden. De woningen van de kinderen staan op wisselende 

afstand van de hoogspanningslijn, waarbij de afstand varieert tussen ongeveer 60 meter en 

300 meter van de hoogspanningslijn. De informatie over de woonlocaties van de kinderen geeft 

geen aanwijzing voor een gemeenschappelijke relatie met de hoogspanningslijn. De woningen 

staan buiten de 0,4 microtesla zone die is berekend op basis van de feitelijke belasting van de 

lijn (periode juli 2010-juni 2011).  

 

4.3. Conclusies hoogspanningslijn Nesselande 

• Momenteel is de specifieke magneetveldzone (‘beleidsmatige zone’) aan beide zijden van 

de hoogspanningslijn 100-110 meter breed. 

• De werkelijke 0,4 microtesla zone (periode juli 2010-juni 2011) is aan beide zijden van de 

hoogspanningslijn 30-35 meter breed. De woningen, scholen, crèches en 

kinderopvangplaatsen in Nesselande liggen buiten deze zone. 

• Niet alle kinderen die leukemie hebben gekregen, wonen of woonden dicht bij de 

hoogspanningslijn.  

• In deze situatie kan geen relatie worden gelegd tussen het wonen nabij de 

hoogspanningslijn en het krijgen van leukemie. 
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5. Conclusies Nesselande 
• In 2009 en 2010 hebben in totaal vijf kinderen in Nesselande leukemie gekregen. Dat is 

meer dan te verwachten op basis van Nederlandse referentiecijfers. Het is begrijpelijk dat 

dit is opgevallen. Omdat het om een relatief kleine groep en korte periode gaat, is het 

statistisch niet verantwoord om aan de getallen conclusies te verbinden. 

• De woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen in Nesselande liggen buiten de 

werkelijke 0,4 microtesla zone (periode juli 2010-juli 2011). 

• Niet alle kinderen die leukemie hebben gekregen, wonen of woonden dicht bij de 

hoogspanningslijn. 

• In deze situatie kan geen relatie worden gelegd tussen het wonen nabij de 

hoogspanningslijn en het krijgen van leukemie. 

 

Monitoring 

Het is begrijpelijk dat het aantal kinderen met leukemie in Nesselande is opgevallen bij 

huisartsen en bewoners en dat dit tot verontrusting leidt. Het is dan ook van belang om het 

optreden van leukemie bij kinderen in Nesselande te blijven volgen. In de komende jaren zal de 

GGD in samenwerking met de SKION het optreden van leukemie bij kinderen in Nesselande 

monitoren, om na te gaan of de verhoging in het optreden van leukemie wel of niet blijvend is. 

Begin 2012 zal de GGD de meest actuele informatie over het optreden van leukemie in 

Nesselande bij de SKION opvragen. Dit zal daarna voorlopig jaarlijks worden herhaald. 

 

Leukemie is een zeldzame ziekte. Daarom moet onderzoek naar de relatie tussen 

hoogspanningslijnen en leukemie op landelijk of internationaal niveau worden gedaan, wil het 

enige zeggingskracht hebben. Op dit moment wordt met andere organisaties bekeken of het 

mogelijk is om op landelijk niveau onderzoek uit te voeren naar het optreden van leukemie in 

relatie tot omgevingsfactoren, zoals hoogspanningslijnen. 
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