Voorzitter van Zwitserse commissie voor stralingsbescherming
beschuldigd van zwendel over 5G – ook Scandinavië om de
tuin geleid
Deze tekst werd oorsponkelijk gepubliceerd als blogpost [in het Noors] op http://einarflydal.com op 27 januari 2020.
Vertaald in het Nederlands door Karin Swart-Donders.
Opmerking van de schrijver bij de Nederlandse vertaling
Aangezien Nederland dezelfde blootstellingslimieten gebruikt, en aangezien Van Rongen al veel jaar in de ICNIRP zit
en centraal is in de commissie van de Nederlandse Gezondheidsraad voor het beoordelen van gezondheidseffecten van
EMV, is het redelijk aan te nemen dat men in Nederland een vergelijkbare situatie aan zal treffen. Dat geldt ook voor
andere Nederlandse ICNIRP-leden.

Laatst ging er een ernstige brief naar de president van
Zwitserland en haar raad. Die kwam van een heel aantal
van de meest vooraanstaande onderzoekers in de wereld op
het gebied van stralingsbescherming en gezondheid.
Ze waarschuwden dat Martin Röösli onderzocht moet
worden voor oncontroleerbaarheden, of, in goed
Nederlands, zwendel en bedrog. Hij is de man die de
BERENIS-commissie voorzit, een commissie die
verantwoordelijk is voor het geven van advies aan
Zwitserse regering en overheid over wat de kennis in het
vakgebied is.
Dat was hoog tijd, dacht ik eerst. Daarna begon ik wat te
peinzen. - Moeten we Martin Röösli's leugenachtigheden
opvatten als regelrechte zwendel en bedrog? Of zijn ze het
resultaat van een onredelijk gebruik van wetenschappelijke Martin Röösli, Het Zwitserse
instituut voor tropische ziekten en
waarheidscriteria?
volksgezondheid
Hoe dan ook zijn de gevolgen groot, zowel in Zweden, in
Scandinavië als in Japan. Want daar zit Röösli in commissies
die deze kennis - en daarmee ook de misleidende kennis - naar voren brengen, op grond waarvan
stralingsbescherming, de gezondheidszorg en de politici handelen.
De aanleiding waarom de onderzoekers juist nu naar de pen grepen was vooral Röösli's beweringen
dat er geen gezondheidsrisico in verbinding met 5G-technologie aangetoond kan worden. Maar
Röösli had ook daarvoor al een lange loopbaan met het "ontkrachten" van het stralingsgevaar van
mobiele telefoongebruik, en met het stellen dat onderzoek eenduidig wijst in de richting van nul
gevaar voor de gezondheid - volstrekt in tegenstelling tot wat de grote meerderheid van de
onderzoeksrapporten toont.
Dit kan mogelijk een ernstige strafzaak worden. Daarom ben ik wat op de details ingegaan en heb ik
een ongewoon lange blogpost van 13 pagina's gemaakt. Bij deze bent u gewaarschuwd!

Belangrijke waarschuwingszaak
Het klaagschrift (Hardell et al., 2020), is uitgebreid en het is ondertekend door een heel aantal
vooraanstaande onderzoekers uit meerdere landen. Ze beschuldigen hem van het over lange tijd
schriftelijk en mondeling ontkennen dat er solide onderzoeksresultaten zijn die gevaren voor onder
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andere kanker aantonen. Verder klagen ze hem aan voor het hebben van grote belangenconflicten,
het naar voren brengen van visies die ingaan tegen die van de grote meerderheid van onderzoekers
in de wereld, en zeggen ze dat hij in onderzoeksartikelen sterk misleidende visies presenteert van
wat onderzoeksresultaten laten zien. Hij heeft dus een flinke salvo in incasso moeten nemen.
De waarschuwingszaak tegen Martin Röösli is belangrijk, niet in de laatste plaats omdat Martin
Röösli voorzitter is van de BERENIS-commissie. Ik volg al een aantal jaar de rapporten van die
commissie. Deze commissie - de Zwitserse expertgroep over electromagnetische velden en nietioniserende straling - bestudeert onderzoek op het gebied van EMV en gezondheidseffecten en geeft
regelmatig beoordelingen van onderzoeksstudies die de commissie zelf uitkiest. De groep ligt
administratief onder het Zwitserse ministerie van milieu. Het politieke en ambtelijke bestuur van
Zwitserland baseert zich op de uitspraken van deze commissie voor zijn beleid in zowel
gezondheidszorg, milieubescherming als ontwikkeling van het bedrijfsleven. Inschattingen van de
gezondheidseffecten van door mensen gemaakte EMV - electromagnetische velden - is van belang
in alle sectoren van de samenleving.
De invloed van deze groep houdt niet op bij de Zwitserse grens. Academische kringen in andere
landen luisteren naar wat de BERENIS-commissie vaststelt. In landen zonder eigen vaste
commissies, zoals Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland, leest het landelijke instituut,
bureau of agentschap de rapporten van BERENIS en, naar we mogen aannemen, slikt die voor zoete
koek. Onafhankelijke commissies, hoewel opgericht om met hun eigen onafhankelijke
beoordelingen te komen, laten zich natuurlijk ook beïnvloeden door de conclusies van commissies
als BERENIS – en de draadloze industrie zal vanzelfsprekend commissierapporten gebruiken als de
conclusies daarin samenvallen met hun eigen belangen, als bewijs van hun gelijk. Bovendien zit,
zoals eerder vermeld, Martin Röösli in soortgelijke stralingscommissies die met name belangrijk
zijn voor de Scandinavische landen en in Japan. Dat maakt deze waarschuwingszaak extra
belangrijk.

Eenzijdige rapporten van eenzijdige commissies met een eenzijdige
vertegenwoordiging
Het bijzondere aan rapporten van de BERENIS-commissie is dat de conclusies ervan zo ontzettend
veel lijken op rapporten in een aantal andere land, zoals de expertcommissie die een deel is van de
Zweedse stralingsbescherming het het Britse AGNIR dat opgeheven werd na meerdere schandalig
eenzijdige en misleidende rapporten.
Een ding dat veel van deze landelijke commissies delen is dat ze gedomineerd zijn door een of
meerdere ICNIRP-leden of -sympathisanten, en dat de ICNIRP-mensen in veel van zulke
commissies in verschillende landen zitten. ICNIRP is een in Duitsland geregistreerde met de
bombastische naam International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. ICNIRP kiest
zelf zijn leden. Niemand is ooit aangenomen als ICNIRP-lid die de visie bestrijdt dat je alleen maar
rekening hoeft te houden met het opwarmingsrisico van straling.
Een met BERENIS vergelijkbare nationale commissie hebben we in Scandinavië onder de Zweedse
stralingsbeschermingsautoriteit (Stralsakerhetsmyndigheten 2020). Meerdere commissieleden zijn
ook ICNIRP-leden. Op dit moment zijn dat Martin Röösli, gewoon lid, net als Anke Huss en Heidi
Danker Hopfe, met wie hij ook samen gepubliceerd heeft. En ook Eric van Dongen, die ICNIRPvoorzitter is [dat was hij tot mei 2020].
De expertcommissie van de Zweedse stralingsbeschermingsautoriteit, waarvan de helft bestaat uit
ICNIRP-leden, zal nooit tot conclusies kunnen komen die in strijd zijn met de visie van ICNIRPongeacht wat onderzoeksresultaten aan zouden tonen. Hier vindt geen zinvolle meningsuitwisseling
plaats, alleen maar zand-in-de-ogen-strooien. Röösli kan ook niet in de BERENIS-commissie iets
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anders van mening zijn dan in de commissie van de Zweedse stralingsbeschermingsautoriteit.
Onder Martin Röösli's voorzitterschap zullen de conclusies van de BERENIS-commissie daarom
altijd dezelfde zijn als die van ICNIRP, en als ICNIRP-lid helpt Röösli de ICNIRP-gezichtspunten
in Scandinavië te versterken.

ICNIRP-lidmaatschap = belangenconflict
Het bestuur van het Karolinska-instituut in Stockholm sloeg ooit vast dat dit conflict ontoelaatbaar
is. ICNIRP-lid zijn diskwalificeert op zichzelf al van het hebben van een rol in een commissie die
gezondheidsrisico's van EMV onafhankelijk moet beoordelen (zie Hardell et al. 2020).
Lidmaatschap wordt door ICNIRP gegeven voor een paar jaar, maar dus alleen aan mensen die
staan voor ICNIRPs lijn. ICNIRP werkt richtlijnen voor stralingsbescherming uit, maar geeft alleen
richtlijnen die zijn berekend op het beschermen tegen acute opwarmingsletsels. Weliswaar stelt
ICNIRP vast dat er veel andere mogelijkheden voor letsel zijn aangetoond, maar dat die te complex
zijn – en bovendien niet genoeg solide onderbouwd en begrepen – om een grondslag te zijn om
grenswaarden daarvoor te geven (ICNIRP 1998) [zie voor de nieuwe ICNIRP-richtlijnen ICNIRP
2020].
Het beoordelen of bescherming tegen opwarming voldoende stralingsbescherming is voor de
bevolking laat ICNIRP daarom over aan de volgende schakel in de ketting. Deze volgende schakel
kan de WHO zijn, de EU, het internationale electrische comité (CENELEC), andere bovennationale
instanties en nationale stralingsbeschermingsautoriteiten, met de aanbeveling om commissies op te
richten die kennisbeoordelingen moeten doen om te zien of de grenswaarden strenger moeten zijn
dan de ICNIRP-richtlijnen. Hier komen dus commissies als BERENIS en de genoemde Zweedse
commissie binnen in de aaneenschakeling van leveranciers (meer over deze leveranciersketting in
Flydal & Nordhagen 2019, deel 3 (Noors).
In Zwitserland zit dus Martin Röösli als een soort "soldaat van Tordenskjold"1 aan beide kanten
zowel in ICNIRP als in BERENIS. En hij zou uit ICNIRP gegooid worden als hij ICNIRPs lijn niet
volgde ook in zijn werk voor BERENIS. Deze dubbelrol is in zichzelf een belangenconflict. Dit
belangenconflict kenmerkt de BERENIS-commissie, de vergelijkbare Zweedse commissie en een
heel aantal andere commissies waar ICNIRP-leden in zitten. Dit kan handig zijn te weten als je hun
inschattingen moet beoordelen, waar we nu naar zullen kijken.

In strijd met de onderzoeksresultaten
Ongeveer driekwart van het wereldwijde onderzoek op dit gebied bewijst schadelijke gevolgen voor
mensen, dieren en milieu bij veel zwakkere blootstellingen dan die opwarmingsletsel geven, zoals
de zien is in de grafiek hieronder. Deze rangschikt onderzoeksartikelen van de zeer hoog
aangeslagen database Medline voor de periode 1990 – 2017 (Hecht 2018; Lai 2017). Het overwicht
van studies die resultaten vinden is dus massief (andere analyses van onderzoeksdatabases leiden tot
ongeveer hetzelfde resultaat).
ICNIRP, BERENIS en Röösli trekken daarentegen consequent als conclusie dat dit onderzoek de
resultaten niet goed genoeg bewezen heeft, en dat de huidige kennisstatus en gevestigde opvatting
daarom is, dat er geen gezondheidsletsel bewezen is. Dat geldt zelfs voor de recente NTP-studies
(Microwave News 2018b) en Ramazzini-studies (Microwave News 2018a) - grote onderzoeken met
ratten die zijn uitgevoerd over meerdere jaren, en die zo goed als de hele gevestigde
1Tordenskjold-soldaat: verwijst naar een verhaal over zeeheld Tordenskjold die bij een slag zijn weinige soldaten in een
kring door de stad liet lopen, zodat het leek alsof hij een groter leger had. Gebruikt in situaties waar een klein groepje
personen steeds terugkomt in verschillende posities, bijvoorbeeld in politiek of ambtelijke posten. Bron: de Deense
Wikipedia, "Tordenkjolds soldater (udtryk)", geraadpleegd 5 augustus 2020.
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onderzoekswereld na gedetailleerde beoordeling opvat als solide bewijzen van dat EMV van
mobieltelefoons kankerbevorderend zijn. Zelfs hier presteren ICNIRP en BERENIS en Röösli het
vol te houden dat die niet goed genoeg bewijs leveren (Federal Office for the Environment, 2018).
Op basis van zulke rapporten worden praktisk-politieke consequenties doorgevoerd. Bijvoorbeeld
dat 5G best uitgerold kan worden. Deze gedachtengang staat loodrecht op het voorzorgsprincipe en
is extreem marktliberalistisch, en heeft dan ook wortels in het rechtssysteem en bedrijfsleven in de
VS. Zolang er geen gezondheidsgevaar is bewezen, is het gezondheidsgevaar op te vatten als nietbestaand. Want iets anders zou te grote beperkingen opleggen aan samenleving, individu en de
draadloze industrie.
Politici en ambtenaren laten het vervolgens over aan epidemiologische onderzoeken – dus
ziektestatistieken – om achteraf te beoordelen of er verbanden bewezen kunnen worden die maken
dat men beperkingen moet gaan stellen – achteraf. Zo is dus de bevolking proefkonijnen om dat
BERENIS en vergelijkbare commissies concluderen in strijd met de overgrote meerderheid aan
gepubliceerde studies.
De strijd is heftig tussen aan de ene kant ICNIRP, BERENIS, Röösli en wat zij "kennisstatus"
noemen, en aan de andere kant de duizenden onderzoekers, artsen en andere vaklui die al jaren
aandringen op spoedige maatregelen om de schadelijke effecten van door mensen gemaakte EMV te
verzachten. Aan welke kant je ook hoort, je kan makkelijk gaan denken dat de andere kant is
omgekocht, of bestaat uit idioten en onwetenden. Of dat alles tegelijk. In principe zijn immers alle
alternatieven denkbaar, en er wordt immers van tijd tot tijd corruptie onthuld. Het boek met
memoires van onderzoeker Andrew Marino (Marino 2010) staat vol voorbeelden van hoe de
stroomindustrie in de VS onderzoekers inhuurde die zich rijk verdienden aan "productverdediging"
in rechtszaken over hoogspanningsleidingen, door te getuigen tegen hun betere weten in. Deze
zaken gingen bijvoorbeeld over woonwijken in de buurt van hoogspanningsleidingen, waar
abnormaal veel mensen kanker kregen. Marino beschrijft ook hoe het bestuur en het rechtssysteem
het af lieten weten.

Misleidende sorteringscriteria
Maar het is niet zo simpel dat de ene kant gelijk heeft en de andere kant bestaat uit onwetende
idioten. Röösli is wiskundige en epidemioloog, dus hij weet waarschijnlijk veel over statistische
methoden en over fouten vinden in hoe anderen statistiek gebruiken. Is hij dan een bedrieger? Of is
hij een "verdwaalde ziel"? Hier moest ik wat tijd voor gebruiken. Dat Röösli 5G voor veilig
verklaart, kan verklaard worden als resultaat van de kwaliteitscriteria die hij gebruikt bij de
beoordeling welke onderzoeksresultaten zeker genoeg zijn.
ICNIRP, BERENIS en een aantal andere commissies beoordelen voortdurend of
onderzoeksresultaten goedgekeurd dan wel verworpen dienen te worden. Worden ze goedgekeurd,
dan moet er in de blootstellingslimieten (grenswaarden) rekening mee worden gehouden. Maar of
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ze worden goedgekeurd, dat hangt af van de kwaliteitscriteria die je gebruikt als je onderzoek
beoordeelt, en van hoe je deze criteria toepast.
In het werk van ICNIRP worden de sorteringscritera voor het onderzoek zo ingesteld dat alleen dat
onderzoek dat geen andere letsels dan opwarmingsletsels aantoont wordt doorgelaten. Onderzoek
dat letsel vindt bij een zwakkere intensiteit van blootstelling, bijvoorbeeld van mobieltjes of AMSmeters, wordt weggezeefd als niet goed genoeg. Altijd is er klaarblijkelijk wel iets aan de hand met
dat onderzoek, volgens de criteria die ICNIRP gebruikt en hoe ze worden toegepast in de sortering
(Meer over de sorteringscriteria van ICNIRP en van The International EMF Project in Flydal &
Nordhagen 2019: deel 3 (Noorse tekst), met referenties naar o.a. Mercer 2016, Wright 2017.)
BERENIS gebruikt beoordelingscriteria die heel normaal zijn in empirisch onderzoek, maar die ook
kunnen zo worden toegepast dat ze alles wat je niet mee wilt hebben raken. Want geen enkel
empirisch onderzoek voldoet aan alle ideale eisen (voor de beoordelingscriteria zie Federal Office
for the Environment 2019). Zo kan de BERENIS-commissie - onder leiding van Martin Röösli hetzelfde wijsje zingen als ICNIRP en ICNIRPs mensen in de WHO: "geen schadelijke effecten zijn
zeker genoeg bewezen, en meer onderzoek is nodig." En dat is dus wat er de hele tijd gebeurt, bijna
zonder uitzondering.

Duidelijke economische en vakmatige motieven
Deze conclusies - "geen enkel schadelijk effect is zeker genoeg bewezen, en meer onderzoek is
nodig" geeft de grootst mogelijke armslag aan heel het economisch-industriële complex - van
enthousiaste mobielappontwikkelaars tot systeemontwikkelaars, de industriële aanbieders en
helemaal tot de vele regeringskantoren die "de groene transitie" willen bevorderen door de
samenleving te effectiviseren med draadloze technologieën. Groter kun je de handelingsruimte niet
maken: acute verbrandings- of warmteletsels van weefsels zijn te grotesk en zichtbaar om
geaccepteerd te worden. Als daarentegen het schadebeeld niet helder is, langzaam komt en
complexe oorzaken heeft, kun je altijd beweren - en jezelf ervan overtuigen - dat de
gezondheidsschaden heel andere oorzaken moeten hebben.
De economische motieven om zulke criteria en zulke conclusies te prefereren zijn behoorlijk
duidelijk. Maar zijn werkelijk sommigen zo cynisch? Ja, echt wel. De moeite die wordt gedaan om
al het onderzoek dat letsels vindt in een kwaad daglicht te stellen, is helemaal parallel met de moeite
die werd gedaan om tabak, lood, kwikzilver, cfk's en pesticiden vrij te pleiten. Niet alleen lieten de
branches en hun experts lieten slechts mensen aan het woord die criteria en beoordeelwijzen
gebruikten die schade-resultaten ongeldig verklaarden, maar ze financieerden zelfs onderzoek dat
met regelrecht bedrog deze stoffen vrijpleitte.
De rapporten van BERENIS en de vergelijkbare commissies - dus hun besprekingen waarin al het
onderzoek dat schade vindt ongeldig wordt verklaard - wordt door de industrie gebruikt als bewijs
van dat onderzoek geen schade vindt. Je vind deze rapporten bijvoorbeeld op de website van GSMA
(2020), de wereldorganisatie van de mobiele telefoniebranche. Verwijzen naar deze rapporten is een
deel van de lobbywerkzaamheid van GMSA. Daarentegen noemt GMSA niet een enkele van de
vele besprekingen die tot tegengestelde conclusies komen. Daar vind je er daarentegen meer dan
een paar honderd van besproken in Flydal & Nordhagen (2019, waar je ook een Noorse vertaling
kan vinden van de brief van Martin L. Pall aan de Europese Commisie (Pall 2016), waarin hij 192
van deze onderzoeken analyseert). Daar zie je ook het volgende beschreven: wanneer
stralingbeschermingsautoriteiten in landen als de VS en Noorwegen ons gaan verklaren waarom
blootstelling onder de opwarmingsgrens "niet schadelijk voor de gezondheid" is, halen ze hun
materiaal en hun kennis uit die rapporten die al het onderzoek dat resultaten vindt ongeldig
verklaren, en concluderen dus op basis van het onderzoek dat niet iets heeft gevonden.
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Het is volstrekt zinloo om het onderzoek dat niet iets vindt de "kennisstatus" te laten uitmaken. En
het is moeilijk je voor te stellen dat Röösli dat niet goed weet. Maar is het denkbaar dat Röösli een
oprechte onderzoeker is die heel eenvoudig goed werk doet met het vinden van fouten in onderzoek
van anderen, met uitgangspunt in strenge criteria die volgens hem gebruikt moeten worden? In dat
geval is hij de ideale person om in het ICNIRP-netwerk te hebben - een soort "nuttige idioot" - dus
iemand die zich laat gebruiken in een spel waarvan hij de gevolgen niet begrijpt.

Beoordelingscriteria op een dwaalspoor
In de onderzoekswereld moeten de criteria die je gebruikt om de houdbaarheid van de resultaten te
beoordelen streng zijn - om te voorkomen dat onhoudbare onderzoeksresultaten goedgekeurd
worden. Het ligt in de natuur van onderzoekers om kritisch te zijn ten opzichte van het onderzoek
van anderen, en op jacht te gaan naar zwakheden daarin. Dat is hun werk, en dat brengt het
onderzoek vooruit.
Maar tegelijk moeten beoordelingscriteria afgestemd zijn op het soort onderzoek en de
eigenschappen van dat wat onderzocht wordt. De beoordelingscriteria moeten worden afgewogen
aan de disciplines: bijvoorbeeld moeten de kwaliteit van studies binnen de wiskunde en andere
gesloten werelden, studies over de invloed van zwaartekracht op eb en vloed, statistische studies
over het effect van milieugiffen op biologisch leven en studies van het godsbegrip in onbekende
religies op verschillende manieren beoordeeld worden. Ze kunnen niet beoordeeld worden volgens
dezelfde eisen van precisie, repliceerbaarheid, overvoerbaarheid, objectieve en kwantificeerbare
maatstaven, of mathematisch/ statistische beoordelingscriteria zoals significantieniveau.
Met te slappe criteria kan het je snel overkomen dat je resultaten die niet reeël zijn goedkeurt. En
zijn de criteria irrelevant, kan het resultaat van de beoordeling in elke mogelijke richting uitkomen.
Dan worden het gauw andere factoren, bijvoorbeeld politieke wensen of de interessen en aannames
van de onderzoeker, die de beoordeling leiden - meer of minder bewust.
Een voorbeeldje van Marino (2010) illustreert dit punt. In een reeks experimenten waarin hij
muizen blootstelde aan electromagnetische velden, werden de muizen de ene keer kleiner dan
normaal, de andere keer groter dan normaal. Een conclusie die een onderzoeker uit de
stroombranche trok uit deze resultaten, en in een rechtszaak gebruikte, was dat de straling de
grootte niet beïnvloedde - want het gemiddelde was immers onveranderd. Een andere conclusie die
Marino gepresenteerd kreeg was dat de onderzoeken oninteressant waren en verworpen moesten
worden, aangezien ze niet elke keer met hetzelfde resultaat herhaald konden worden.
Terwijl Marino zelf benadrukte dat de experimenten allemaal een eenduidig resultaat hadden,
namelijk dat er een verandering optrad, viel zijn experiment in het andere kamp door de mand
vanwege de eis van repliceerbaarheid - die volgens de strenge wetmatigheden van de wiskunde en
de natuurkunde betekent: elke keer hetzelfde resultaat. In dat kamp hielden ze er geen rekening mee
dat wanneer je met biologie te maken hebt, je van doen hebt met wat in de systeemtheorie heet
open, dynamische, complexe, teleologische, homeostatische systemen.

"Levenssystemen" hebben andere criteria nodig
In het soort systemen waar het leven zich afspeelt - bijvoorbeeld een cel, een banaanvlieg, een mens
of een olifant - zijn de verbanden gecompliceerd en veelvoudig. Bovendien laten ze zich
beïnvloeden door een heel aantal factoren zowel van binnen als van buiten (open), zelfs zodanig dat
een invloed kan beïnvloeden hoe sterk een andere invloed inwerkt, iets wat in de statistische metode
"samenspeleffecten" wordt genoemd. Het systeem is bovendien doelgericht (teleologisch) in de zin
dat het probeert te compenseren voor dreigende invloeden door dezelfde basistoestand (homeostase)
te behouden. Veel van de processen worden niet gestuurd door zogenoemde discrete (duidelijk
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afgegrensde) processen of veranderingen, maar door processen en graduele verschillen die tamelijk
onduidelijke grenzen hebben, die we lang niet compleet begrijpen. Onderzoekers interpreteren
duidelijkere grenzen dan er in werkelijkheid zijn om te kunnen meten en in kaart te brengen.
Daarbij komt dat twee zulke "open, dynamische, complexe, teleologische, homeostatische
systemen" - bijvoorbeeld twee hamsters - nooit gelijk zijn, maar slechts bijna gelijk kunnen zijn,
zonder dat je helemaal kunt weten waar de verschillen uit bestaan.
Al deze complicerende factoren maken dat zelfs kleine verschillen grote gevolgen kunnen hebben,
zodat het eindresultaat heel verschillend wordt in verschillende exemplaren van het complexe
"systeem". Bij een hamster wordt de groei beïnvloed, terwijl een andere bijvoorbeeld botkanker of
een "lekke darm" ontwikkelt na blootstelling over langere tijd, terwijl een derde helemaal gezond
blijft. Als het experiment er alleen maar op was gericht te testen of de blootstelling een enkele
eigenschap beïnvloedde, bijvoorbeeld de groei, hadden de onderzoekers daarmee deze andere
effecten helemaal niet opgevangen, en ze zouden geconcludeerd hebben dat de straling geen effect
had als de groei niet werd beïnvloed.
Aangezien onderzoeksmethodiek in de meer rigide onderzoekstradities immers nou net voorschrijft
dat je van tevoren moet definiëren wat je gaat testen, is daarom het gevaar zeer reeël dat je de
meetpunten zodanig plaatst dat je de effecten niet ziet in studies van EMV en gezondheidseffecten.
Wie mechanisch rigide beoordelingscriteria volgt die passen bij veel eenvoudigere systemen die
natuurwetten volgen zonder doel of wil, en zijn beoordelingen doet in een bubbel van statistische
bewijsregels, kunnen makkelijk onderzoek dat in werkelijkheid reële resultaten vindt verwerpen.
Die kunnen dus makkelijk zover komen dat ze "de baby met het badwater weggooien" omdat de
beoordelingscriteria en hun vakmatige manier van denken oogkleppen aan hen geeft. Daarom zijn
er verschillende wetenschappelijke tradities met verschillende methoden. Daarom zijn er
verschillende wetenschappelijke tradities met verschillende methoden. De minder rigide criteria van
Hill (1965) worden veel gebruikt om de complexere relaties binnen de levenswetenschappen te
beoordelen. Deze Hill-criteria worden niet gebruikt door ICNIRP en ook niet door BERENIS. Die
organisaties houden zich aan veel meer rigide - en mechanische- criteria. Als je de Hill-criteria
gebruikt zou je causale relaties die door ICNIRP/BERENIS als onvoldoende duidelijk worden
beoordeeld moeten accepteren als ruimschoots bewezen (Hardell & Carlberg 2013, Carlberg &
Hardell 2017).
In zijn positie als ICNIRP-lid is Röösli eenvoudigweg gebonden aan ICNIRPs niet-passende serie
beoordelingscriteria en aan het zorgen dat BERENIS soortgelijke criteria gebruikt. Of dat
voortkomt uit wetenschappelijke tradities of overtuiging, of uit het willen verdedigen van de
industrie is moeilijk te zeggen zonder dat we in zijn hoofd kunnen kijken, maar lijkt minder
belangrijk voor de resultaten.

De BERENIS-commissie - is die gekwalificeerd?
De gepensioneerde professor fundamentele geneeskunde Martin L. Pall heeft gekeken naar de
competentie van de ICNIRP-leden. Hij vond dat die vol gaten zit op het gebied waar ze zich over
uitspreken (Flydal & Nordhagen 2019). Anderen hebben gewezen op sterke banden met de industrie
(NRK Brennpunkt 2009). Hoe staat het ervoor met de BERENIS-commissie? Heeft Röösli
competente mensen in zijn team? En is hij zelf competent? Ik nam een kijkje.
Martin Röösli zelf is epidemioloog en wiskundige, en heeft voor het grootste deel gewerkt met
probleemstellingen op het gebied van het verschillend voorkomen van ziekten in verband met
milieufactoren, bijvoorbeeld roken van sigaretten in restaurants, verkeersletsels en lawaai. Hij heeft
meerdere projecten geleid waar men reacties op EMV-blootstelling bestudeerde. We moeten er van
uitgaan dat het statistische analyse- en methodewerk zijn werkveld is geweest. Wat zijn onderzoek
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vooral kenmerkt is dat hij geen resultaten heeft gevonden. Hier zijn de resultaten van de EMVprojecten die op Röösli's website staan:
•

CEFALO - studie naar hersenkanker bij kinderen in verband met mobiele telefoongebruik:
geen verband

•

Project over radon en straling van omroepmast en kanker bij kinderen: geen verband

•

HERMES-studie: studie over of denkfuncties, gedragsproblemen en niet-specifieke
gezondheidsproblemen in verband kunnen worden gebracht met mobiele telefoongebruik:
vond verbanden, maar niet met de straling

Aangezien er een reeks studies zijn die een sterke toename van hersenkanker bij kinderen aantonen
in land na land in Europa, en aangezien er een hele reeks studies is met duidelijke resultaten van
gezondheidsklachten in de buurt van omroepmasten (Firstenberg 2017, Warnke 2005) moet je je
afvragen wat er mis wat met Röösli's onderzoek. Heeft hij bijvoorbeeld te strenge bewijseisen
gesteld? Had hij onderzoekspersonen uit moeten kiezen die iets ouder waren, zodat ze iets langer
blootgesteld waren geweest? Of zijn er andere redenen denkbaar voor deze resultaten? Zoiets
uitvinden eist veel, en ik heb dat niet geprobeerd.
Wat met de rest van de commissie? In de BERENIS-commissie zitten de volgende
vertegenwoordigers, die vooral uitblinken door belangenconflicten en ontbrekende kwalificaties op
het vakgebied waar BERENIS mee werkt, en ook een productie in het vakgebied.
•

een commissiesecretaris met een doctorgraad in gezondheidsgeografie en wiskunde, die
werkt met geografische informatiesystemen

•

een man met doctorgraad die werkt voor een meettechniekbedrijf dat draadloze toepassingen
vormgeeft

•

een neuroloog die specialist is in MS. Hij heeft één artikel over EMV, waar hij vond dat
behandeling met gepulseerde magnetische velden alleen kortdurend schijnt te werken, en
dan met placebo

•

een dierenarts die geen relevante publicaties op haar naam lijkt te hebben

•

een arts met privépraktijk die vooral met röntgen heeft gewerkt (dus een heel ander soort
straling)

•

een sectieleider voor niet-ioniserende straling in het Ministerie van Milieu

•

een epidemioloog met het zika-virus als specialiteit

Terwijl de vergelijkbare Zweedse raad is samengesteld uit afleidingen van wie je in elk geval kunt
zeggen dat ze binnen het vakgebied werken, is de BERENIS-commissie samengesteld uit Zwitsers
die geen bijzondere kwalificaties in het vakgebied lijken te hebben. Hij is ook niet samengesteld
vanuit een interesse in het toelaten van nieuwe kennis. De raad lijkt een ouderenraad te zijn, of
misschien een "soepraad" (flauwekulraad), waar de leider en de secretaris het werk doen en de
anderen zand-in-de-ogen-strooiers laten zijn.

De uitzondering die het niet kan schelen
Bij commissiewerk is het immers vaak zo dat de voorzitter en zijn secretaris het meeste beslissen,
terwijl de rest van de commissie achter hen aan loopt. Het ziet eruit dat dit het geval kan zijn bij
BERENIS. Maar er is een uitzondering op het gebrek aan competentie die heel interessant is, en die
mij op de gedachte brengt dat het in zo'n commissie zitten misschien allermeest een eer is die je
krijgt toebedeeld en iets wat je doet om nuttige contacten te onderhouden, terwijl je de voorzitter en
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de secretaris de rapporten laat schrijven.
De uitzondering is een persoon die feitelijk gekwalificeerd lijkt voor iets binnen het vakgebied:
prof. dr. Peter Achermann.
Achermann zit in de leiding van The KEY Institute for Brain-Mind Research, een
onderzoeksstichting op het gebied van ICT en samenleving. Hij hield zijn afscheidsrede als
professor bij het Instituut voor farmacologie en toxicologie aan de Universiteit van Zürich in
augustus 2019. Achermann is op dit moment medeauteur van 105 onderzoeksartikelen die
geregistreerd staan in de PubMed-database. (Hij is nooit hoofdauteur).
Naar zijn productie te oordelen is Achermann specialist in slaap en neurologische verbanden met
slaap. Een paar van de artikelen waaraan hij meegewerkt heeft (zie de lijst onder) gaan over invloed
van radiofrequente straling op hersengolven. Dat is een gebied waar een groot aantal onderzoekers
consistente resultaten hebben: dat zulke straling invloed heeft als hij gepulseerd is - of
amplitudegemoduleerd, om het in radioingenieurtaal te zeggen. Naar Karl Hecht, de grote
onderzoeker op dit gebied uit de DDR heb ik eerder verwezen (Flydal blogpost 11 april 2019, Hecht
2018). Een andere is Andrew Marino, een van de grootste onderzoekers in de VS op het gebied van
EMV en biologische beïnvloeding (Marino 2010).
Achermann vindt vergelijkbare dingen in al zijn artikelen - dus dat blootstelling aan gepulseerde
EMV-golven de hersenen beïnvloedt. Dat is eigenlijk niet zo vreselijk opzienbarend - aangezien dit
al lang gevestigde kennis is. Des te meer verrassend is het dat er een enkele uitzondering is: het
ene artikel waar ook Martin Röösli co-auteur is. Dit ene artikel, met Achermann als auteur die er,
zo lijkt het, slechts op het laatste moment bijgehangen is als hersenonderzoeker, vindt geen verband
tussen blootstelling en welzijn.
In de referentielijst hier onder heb ik voor elk artikel aangegeven wat het belangrijkste resultaat
was. Dit artikel is uit 2006, en had als overduidelijk doel het neerslaan van een Nederlands
onderzoek in opdracht van meerdere ministeries. Deze uitgebreide studie (Zwamborn, Vossen, Van
Leersum, Ouwens & Mäkel 2003) had een "game changer" kunnen worden als hij was blijven
staan: hij vond eenduidig en significant negatieve beïnvloeding op het welzijn van de testpersonen
bij blootstelling aan UMTS (mobiele data).
In de Nederlandse Gezondheidsraad zat destijds Eric van Rongen, huidige ICNIRP-voorzitter [tot
maart 2020] en nog steeds lid [secretaris] van de Nederlandse Gezondheidsraad, samen met Anke
Huss, die ook co-auteur was van het artikel dat UMTS opnieuw ongevaarlijk moest maken door te
tonen dat men het negatieve verband tussen blootstelling en welzijn niet vond, die Zwamborn et al.
wel hadden gevonden.
Zwamborn et al. deden hun studie in opdracht van het Ministerie van Financiën, het [toenmalige]
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De tegenaanval van Röösli et al. was massief, en werd
gefinancieerd door De Zwitserse Stichting voor onderzoek naar mobiele communicatie. De
conclusies van de studies bestaan voor een groot deel uit speculaties over waarom Zwamborn et al.
en hun eigen experimenten geen consistente resultaten hebben gegeven. En als de resultaten niet
consistent zijn, dan kun je ze immers negeren, want dan is de studie niet gerepliceerd met hetzelfde
resultaat! Zo denken deze mensen, of in elk geval redeneren ze zo.
Een dergelijk artikel dat een onderzoek dat geen resultaten geeft publiceert schept twijfel over
resultaten die zijn gevonden. Het is gedocumenteerd dat zorgdragen voor zulk onderzoek dat zulke
conclusies oplevert een bewuste strategie is, vormgegeven door PR-bedrijven die bijdragen met
"produktverdediging". (Michaels 2008, Oreskes & Conway 2010).
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Hier een Aidon-stroommeter. De basisfrequentie, de horizontale streep, is heel zwak, maar
de pulsen zijn kort, plotseling en krachtig.
Gepulseerde straling is typisch voor alle radiocommunicatie. Moderne radiosignalering bevat vaak
krachtigere pulsen dan oudere vormen. De pulsen zijn heel scherp en sterk, maar zo kort dat ze niet
de gemiddelde intensiteit in het signaal zover omhoogtrekken dat het uitslag geeft op de
opwarmingscapaciteit. Aangezien de grenswaarden zijn gebaseerd op de opwarmingscapaciteit oudt
het signaal zich ruim binnen de blootstellingslimieten.
Als Martin Röösli als BERENIS-voorzitter, of Martin Röösli en Anke Huss als co-auteurs van
Achermann de resultaten in al zijn eerdere artikelen goed zouden keuren, dat zulke zwakke straling
de biologie überhaupt kan beïnvloeden door de gepulseerdheid van het signaal, zouden Martin
Röösli en Anke Huss op een confrontatie afstevenen met het ICNIRP-netwerk van onderzoekers en
consulenten. En Martin Röösli zou in conflict raken met de draadloze industrie, die deze
tegenaangreep financieerde. Accepteren dat zulke straling de hersenen beïnvloedt, zou betekenen
toegeven dat zulke straling gevolgen heeft die we niet kennen en die, naar we moeten aannemen,
schadelijk kan zijn. Het is klaarblijkelijk Martin Röösli's opgave dat te verhinderen.
Einar Flydal, 13.08.2020.
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