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De afgelopen tien jaar is het gebruik van mobiele telefonie, en daarmee ook het aantal GSM/UMTS antennes, enorm
toegenomen. Onder meer deze sterke groei van de mobiele telefonie heeft de afgelopen jaren geleid tot publieke bezorgd-
heid over mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van GSM/UMTS antennes. Ter ondersteuning van de publieksvoor-
lichting is er door GGD Nederland en het toenmalige Landelijk Centrum Medische Milieukunde een brochure gemaakt
‘‘GSM- en UMTS-antennes, wat betekenen ze voor uw gezondheid?’’ Het hoofddoel van deze studie was om na te gaan wat
het effect is van het lezen van deze GGD brochure op de risicoperceptie van GSM/UMTS antennes. Een digitale vragenlijst
werd twee keer voorgelegd aan elke deelnemer in een randomized controlled trial (RCT). Voor het trekken van de steek-
proef is gebruik gemaakt van een Internet onderzoekspanel. De gegevens van 365 deelnemers zijn met behulp van variantie-
analyse geanalyseerd. Ten opzichte van de controlegroep blijkt het lezen van de GGD brochure in de interventiegroep te
hebben geleid tot minder bezorgdheid (lagere risicoscore). Bovendien bleek dit positieve effect van de brochure het grootst
bij degenen met een negatieve attitude ten opzichte van GSM/UMTS antennes (vooral ouderen en laag opgeleiden).
Concluderend kunnen we stellen dat de GGD brochure een effectief hulpmiddel is in de dagelijkse GGD praktijk.
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Inleiding
De afgelopen 10 jaar is het gebruik van mobiele telefonie
enorm toegenomen. Deze draadloze technologie steunt
op een uitgebreid netwerk van vaste antennes die infor-
matie doorgeven door middel van radiofrequente signa-
len (ook wel radiofrequente elektromagnetische velden
genoemd). Het aantal GSM/UMTS antennes is de afge-
lopen jaren dan ook enorm toegenomen. Binnenkort
wordt een nieuw systeem geı̈ntroduceerd: het Wimax net.
Dit systeem is een concurrent van het UMTS systeem. Dit
betekent dat het aantal antennes de komende jaren verder
zal blijven toenemen. Deze sterke groei van de mobiele
telefonie heeft de afgelopen jaren geleid tot publieke be-
zorgdheid over mogelijke schadelijke effecten van bloot-
stelling aan radiofrequente elektromagnetische velden.1-3

Sommige bewoners verzetten zich tegen de komst van
een antenne omdat ze zich zorgen maken over hun ge-
zondheid. Anderen wijten bepaalde gezondheidsklachten
aan de aanwezigheid van een antenne. Deze mensen
wenden zich dan vaak met vragen of klachten tot de GGD
of de gemeente. Ter ondersteuning van de publieksvoor-
lichting is er door GGD Nederland en het toenmalige
Landelijk Centrum Medische Milieukunde een brochure
gemaakt ‘‘GSM- en UMTS- antennes, wat betekenen ze
voor uw gezondheid?’’. Het doel van deze brochure is om
de ongerustheid te beperken door burgers te informeren
over wat er tot nu toe, op basis van wetenschappelijk
onderzoek, bekend is over de gezondheidsrisico’s van
GSM/UMTS antennes. Deze studie onderzoekt of de
brochure dit gewenste effect heeft. Ongerustheid kan
namelijk leiden tot het nocebo-effect en op die manier
leiden tot gezondheidsklachten.2-4

Twee eerdere onderzoeken5,6 die hebben gekeken naar
het effect van informatie op de risicoperceptie van elek-
tromagnetische velden laten namelijk zien dat het geven
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van informatie leidt tot een
bescheiden, maar statistisch
significante, hogere in-
schatting van het risico.
Aangezien de deelnemers in
deze studie studenten en/of
alumni waren, zijn de re-
sultaten moeilijk te genera-
liseren naar het algemene
publiek. Bovendien ging het
in deze onderzoeken om
laagfrequente elektromag-
netische velden afkomstig
van hoogspanningslijnen en
elektrische apparatuur. Er is ook onderzoek gedaan naar
het effect van informatie over het invoeren van voor-
zorgsmaatregelen op de risicoperceptie van radiofre-
quente velden.7-10 Ook hieruit blijkt dat de risico’s hoger
worden ingeschat na het lezen van de informatie.

Risicoperceptie is een complex verschijnsel. Sinds de
jaren tachtig is vrij veel onderzoek gedaan naar de facto-
ren die van invloed zijn op hoe mensen risico’s ervaren.
Niet alleen de grootte van het risico (kans maal effect)
speelt een rol maar ook de zogeheten kwalitatieve ken-
merken van een risico spelen een rol bij de beoordeling
ervan.4 Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat vrij-
willig genomen risico’s, zoals roken en autorijden, lager
worden ingeschat en dus gemakkelijker worden aanvaard
dan getalsmatig even grote maar niet vrijwillig genomen
risico’s. Ook persoonlijke, sociale en culturele factoren
zijn van invloed op hoe mensen risico’s beoordelen. Vol-
gens Sjöberg11 speelt de attitude ook een cruciale rol in de
beoordeling van een risico. Een attitude geeft aan hoe
positief of negatief iemand tegenover een bepaalde zaak
staat. Bijvoorbeeld mensen die, om een of andere reden,
sterk voor kernenergie zijn schatten de risico’s laag in en
omgekeerd geldt dat fervente tegenstanders de risico’s
hoog inschatten. Volgens Sjöberg is dit een voorbeeld van
het algemene principe dat mensen sterk geneigd zijn om
vooral goede eigenschappen te zien van concepten waar
ze positief tegenover staan en slechte eigenschappen van
concepten waar ze negatief tegenover staan. Eagly et al12

vonden dat mensen attitude-consistente en -inconsis-
tente informatie even goed onthouden, maar dat mensen
beter zijn in het afwijzen van inconsistente informatie.
Mensen beschermen dus hun attitudes door attitude be-
dreigende informatie te negeren of te weerstaan. Dit zou
kunnen betekenen dat bestaande verschillen in risico-
perceptie van GSM/UMTS antennes tussen degenen met
een negatieve en positieve attitude ten opzichte van GSM/
UMTS antennes alleen maar groter worden na het lezen
van de brochure.

Doel/vraagstelling
Het hoofddoel van deze studie was om na te gaan wat het
effect is van het lezen van de GGD brochure op de risi-
coperceptie van GSM/UMTS antennes. Daarnaast wilden
we kijken of het effect van de informatie op de risico-
perceptie van GSM/UMTS antennes wordt beı̈nvloed
door de attitude ten opzichte van GSM/UMTS antennes.

Onderzoeksvragen
1 Wat is het effect van de

GGD brochure op de ri-
sicoperceptie van GSM/
UMTS antennes? (hypo-
these: informatie leidt tot
meer bezorgdheid)

2 Is de attitude (positieve
of negatieve grondhou-
ding) ten opzichte van
GSM/UMTS antennes
van invloed op boven-
staand effect? (hypothe-
se: de bezorgdheid neemt

meer toe bij mensen met een negatieve attitude ten
opzichte van GSM/UMTS antennes vergeleken bij de
mensen met een positieve attitude ten opzichte van
GSM/UMTS antennes)

Daarnaast is onderzocht hoe de informatie uit de GGD
brochure wordt beoordeeld.

Methode

Onderzoeksopzet
Een digitale vragenlijst werd twee keer voorgelegd aan
elke deelnemer in een randomized controlled trial
(RCT).Voor het trekken van de steekproef is gebruik ge-
maakt van het panel van ‘Flycatcher online research’. Dit
panel bestaat uit ruim 18.000 leden, afkomstig uit heel
Nederland. Ruim 600 volwassen leden (achttien jaar of
ouder) kregen een e-mail waarin het onderzoek werd
aangekondigd en een link naar een website met daarop de
eerste vragenlijst (voormeting). Van deelnemers en niet-
deelnemers werden de volgende baseline kenmerken ge-
meten: leeftijd, opleiding en geslacht. Deelnemers die de
eerste vragenlijst hadden ingevuld en geretourneerd
werden at random toegewezen aan de interventiegroep of
de controlegroep. Zij ontvingen ongeveer twee weken
later de tweede vragenlijst (nameting). De deelnemers in
de interventiegroep moesten, voorafgaand aan het invul-
len van de tweede vragenlijst, de brochure lezen. De
deelnemers in de controlegroep hoefden alleen de vra-
genlijst in te vullen en hoefden dus niks te lezen. De
vragenlijsten zijn in oktober 2008 afgenomen. In ruil
voor het invullen van de vragenlijsten kregen de deel-
nemers een kleine beloning in de vorm van punten die na
verloop van tijd online ingewisseld kunnen worden voor
cadeaubonnen.

Het onderzoek is voorgelegd aan de Medisch Ethische
Commissie azM/UM, maar deze achtte toetsing niet no-
dig omdat het geen onderzoek in het kader van de Wet
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
(WMO) betreft.

Steekproefomvang
Om de minimale steekproefomvang te berekenen is ge-
bruik gemaakt van onderstaande formule voor de ver-
schillen in gemiddelden:13

n = (za/2 + zb)2 s2 (r+1)/(d*)2 r
waarbij a = 5%; power (1-b) = 80%; s = 1,5; r = 1

Kernpunten

. Na het lezen van de GGD brochure ‘‘GSM- en
UMTS- antennes, wat betekenen ze voor uw
gezondheid?’’ wordt het risico van GSM/UMTS
antennes lager ingeschat.

. Dit positieve effect van de GGD brochure is het
grootst bij degenen met een negatieve attitude ten
opzichte van GSM/UMTS antennes.

. De deelnemers oordelen positief over de infor-
matie in de GGD brochure.
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(grootte van beide groepen is gelijk) en d*= 0,5 (het
verschil tussen de gemiddelde risicoscores, op een schaal
van 1 t/m 7, van beide groepen dat de moeite waard
wordt geacht om aan te tonen). De benodigde n betreft
dan 142 per groep. Uitgaande van een respons van on-
geveer 50% zijn ruim 600 deelnemers benaderd.

Brochure
De brochure is getiteld ‘‘GSM- en UMTS-antennes, wat
betekenen ze voor uw gezondheid?’’. De brochure is in
mei 2007 uitgegeven door GGD Nederland en het toen-
malige Landelijk Centrum Medische Milieukunde en is
onder andere te downloaden via www.ggdkennisnet.nl/
kennisnet/uploaddb/downl_object.asp?atoom=41300&-
VolgNr=0

In de brochure wordt onder andere verteld wat elek-
tromagnetische velden zijn, hoe GSM/UMTS antennes
werken, welke andere bronnen van radiofrequente velden
er zijn, welke voorschriften er gelden en hoe het toezicht
is geregeld. Belangrijkste boodschap is dat wetenschap-
pelijk onderzoek, tot nu toe, geen nadelige gezondheids-
effecten van GSM/UMTS antennes heeft aangetoond bij
blootstelling zoals die in de leefomgeving plaatsvindt.

Metingen

Uitkomstmaten
De verandering in risicoperceptie tussen de voor- en na-
meting is de belangrijkste uitkomstmaat. Er waren drie
items over risicoperceptie: ‘Hoe groot schat u de kans dat
uw gezondheid schade ondervindt indien u blootgesteld
wordt aan radiogolven afkomstig van GSM/UMTS an-
tennes?’, ‘Hoe ernstig denkt u dat de gevolgen van bloot-
stelling aan radiogolven afkomstig van GSM/UMTS an-
tennes zijn?’ en ‘Hoe groot vindt u het risico van GSM/
UMTS antennes?’. Alle items werden gemeten op een
zeven-punts Likert schaal en zijn afgeleid van de studies
van Visschers et al.14,15 De interne betrouwbaarheid van
de risicoperceptie items was hoog (Cronbach’s a=0,96)
zodat we de gemiddelde somscore van deze drie items
hebben berekend en gebruikt als risicoscore. De gemid-
delde score loopt van 1 (lage inschatting van het risico)
tot 7 (hoge inschatting van het risico).

Daarnaast werd er ook gevraagd naar een aantal kwa-
litatieve risicokenmerken en de veranderingen daarin
tussen voor- en nameting. Het betreft een zestal risico-
kenmerken waarvan in eerder onderzoek is aangetoond
dat ze van invloed zijn op de risicoperceptie. De vraag-
stellingen naar deze kwalitatieve risicokenmerken zijn
eveneens afgeleid van de studies van Visschers et al.14,15

De kwalitatieve risicokenmerken waren: het risico van
GSM/UMTS antennes is acceptabel, het risico van GSM/
UMTS antennes is angstaanjagend, het risico van GSM/
UMTS antennes kan ik zelf voorkomen, het risico van
GSM/UMTS antennes is al lang bekend bij de weten-
schap, GSM/UMTS antennes hebben voordelen voor de
mens en tot slot de voor- en nadelen van GSM/UMTS
antennes zijn eerlijk verdeeld in de samenleving (zeven-
punts Likert schaal waarbij 1 = helemaal oneens en 7 =
helemaal eens).

Attitudes
De vragenlijst bevatte twee vragen omtrent de attitudes
ten opzichte van GSM/UMTS antennes: ‘Hoe staat u
tegenover GSM/UMTS antennes in het algemeen ?’ en
‘Hoe staat u tegenover GSM/UMTS antennes bij u in de
buurt?’. De deelnemers konden kiezen uit vijf antwoord-
categorieën: zeer negatief, negatief, neutraal, positief en
zeer positief (conform Siegrist et al.).1 In de analyses zijn
deze vijf categorieën teruggebracht naar drie categorieën:
negatief, neutraal en positief.

Beoordeling brochure
De deelnemers in de interventiegroep moesten ook nog
enkele vragen beantwoorden over de informatie zelf (vijf-
punts Likert schaal): is de informatie makkelijk te be-
grijpen, verhelderend, geruststellend, betrouwbaar, nuttig
en tot slot volledig. Om verzekerd te zijn van voldoende
aantallen zijn in de analyses uiteindelijk drie categorieën
gemaakt. Bijvoorbeeld score 1 of 2 wordt ‘makkelijk te
begrijpen’, score 3 wordt ‘neutraal’ en score 4 of 5 wordt
‘moeilijk te begrijpen’.

Data-analyse
Om gemiddelden tussen de interventie- en controlegroep
met elkaar te vergelijken is gebruik gemaakt van de
t-toets. Om percentages tussen de twee groepen met elk-
aar te vergelijken is gebruik gemaakt van de Chi2 toets.
De verschillen tussen interventie- en controlegroep wat
betreft het effect van de brochure op de risicoperceptie
zijn geanalyseerd met variantie-analyse, waarbij ook apart
rekening is gehouden met leeftijd, geslacht, opleiding en
de risicoperceptie op t0 (hypothese 1). Om vast te stellen
in hoeverre de attitude van invloed is op de verandering
in risicoperceptie is ook gebruik gemaakt van variantie-
analyse en interactietermen tussen de attitude en de va-
riabele die de interventie of controle aangeeft (hypothese
2). De data zijn geanalyseerd met behulp van SPSS versie
15.0.

Resultaten
Voor het onderzoek zijn 611 panelleden uitgenodigd om
deel te nemen (Figuur 1). 421 personen (69%) hebben de
eerste vragenlijst (voormeting) volledig ingevuld. De
respondenten zijn ouder (gemiddelde leeftijd 49 tegen 41
jaar, t=5,93; df=608; p=0,00) en het percentage mannen
is hoger (55 tegen 37%, Chi2=18,11; df=2; p=0,00) ver-
geleken met de non-respondenten (niet getabuleerd). Er
is geen verschil in opleidingsniveau (Chi2=2,11; df=4;
p=0,72). Daarnaast hebben 365 deelnemers (60%) zowel
de eerste als de tweede vragenlijst ingevuld. Opvallend is
de hogere uitval in de interventiegroep (18 versus 9%).
Dit verschil is statistisch significant (Chi2-toets, p<0,05).

In de interventiegroep is de gemiddelde leeftijd wat
hoger, het percentage mannen is ook wat hoger en er zijn
wat meer mensen met een lage opleiding en wat minder
mensen met een gemiddelde opleiding. De verschillen
zijn niet statistisch significant (Tabel 1).

De risicoscore is in de interventiegroep afgenomen
met afgerond 0,7 (een afname van 3,55 naar 2,86 op de
risicoschaal) (Figuur 2). In de controlegroep is de risico-
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score nagenoeg hetzelfde gebleven (3,68 bij de voorme-
ting en 3,60 bij de nameting). Het risicoverschil is signi-
ficant verschillend tussen de twee groepen (t=5,25;
df=363; p=0,00), ook na correctie van verschillen in ri-
sicoscore op t0, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Dit
betekent dat het risico van GSM/UMTS antennes lager
wordt ingeschat na het lezen van de brochure.

Ook voor de kwalitatieve risicokenmerken geldt dat
het verschil tussen voor- en nameting significant ver-
schillend is tussen de twee groepen (Tabel 2). Zo worden
er bijvoorbeeld na het lezen van de brochure meer voor-
delen ervaren van GSM/UMTS antennes. Ook na cor-
rectie van het betreffende risicokenmerk op t0, geslacht,
leeftijd en opleidingsniveau blijven de verschillen tussen
beide groepen statistisch significant.

In de interventiegroep veranderen alle risicokenmer-
ken in de nameting ten gunste van een lagere risicoscore
(minder ongerust) behalve het kenmerk ‘bekend bij de
wetenschap’.

Er is een significante interactie tussen de attitude ten

opzichte van antennes in de buurt en het effect van de
interventie (F=4,14; df1=2 en df2=355; p= 0,02; gecorri-
geerd voor risicoperceptie op t0, geslacht, leeftijd en op-
leidingsniveau). Er is geen significante interactie tussen
de attitude ten opzichte van antennes in het algemeen en
het effect van de interventie (F=1,50; df1=2 en df2=355;
p= 0,23). Het patroon van de effecten is wel gelijk voor
attitude-algemeen en attitude-buurt. Het positieve effect
van de interventie is het grootst bij de mensen met een
negatieve attitude en het kleinst bij de mensen met een
positieve attitude (Figuur 3). Zo daalt de risicoscore on-
der degenen met een negatieve attitude ten opzichte van
GSM/UMTS antennes in de buurt met 1,21 na het lezen
van de brochure terwijl de risicoscore onder degenen met
een positieve attitude daalt met 0,41 (F=10,84; df1=1 en
df2=79; p=0,00;). Een nadere bestudering leerde dat de
negatieve attitude bij de voormeting meer voorkomt bij
mensen met een lage opleiding en een hogere leeftijd
(niet getabuleerd).

In het algemeen oordelen de deelnemers positief over
de informatie in de brochure (Tabel 3). Zo vindt bij-
voorbeeld slechts 5% de informatie moeilijk te begrijpen
en 8% vindt de informatie niet verhelderend.

Discussie
De in de inleiding genoemde eerste twee hypothesen
hebben we niet kunnen bevestigen. Wij vinden namelijk
dat het lezen van de informatie uit de GGD brochure leidt
tot minder bezorgdheid (lagere inschatting van het risico)
in plaats van meer bezorgdheid. Daarnaast zien we dat
alle kwalitatieve risicokenmerken door het lezen van de
brochure veranderen ten gunste van een lagere inschat-
ting van het risico met uitzondering van het kenmerk
‘bekend bij de wetenschap’. Dit is mogelijk te verklaren

Uitgenodigd om deel 
te nemen (n=611)

Meegedaan aan
voormeting en daarna

gerandomiseerd
n=421 (69%)

Interventiegroep
n=211

Meegedaan aan
nameting en
geanalyseerd
n=173 (82%)

Meegedaan aan
nameting en
geanalyseerd
n=192 (91%)

Controlegroep
n=210

Figuur 1 Flow chart

Tabel 1 Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en risicoperceptiescore op t0 van de interventie- en de controle-groep

Variabele Interventie groep
( n=173)

Controle groep
(n=192)

Leeftijd a

Geslacht b (mannen)
Opleidingsniveau b

Laag
Midden
Hoog
Risicoperceptiescore t0 a

51 ± 15,7
58,4

36,4
38,2
25,4
3,55 ± 1,55

48 ± 16,0 (t=1,74; df=363; p=0,08)
52,6 (Chi2=1,23; df=1; p=0,27)

31,3 (Chi2=1,98; df=2; p=0,37)
45,3
23,4
3,68 ± 1,43 (t=2,51; df=363; p=0,38)

agemiddelde ± standaard deviatie
bpercentage

t0 t1

Controle

Interventie

7

6

5

4

3

2

1

Figuur 2 Verandering in risicoperceptiescore (ongecorrigeerd) a
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doordat in de brochure staat dat er nog geen onderzoek
bestaat naar de gezondheidseffecten van GSM/UMTS
antennes op de langere termijn omdat de techniek nog
niet zo lang gebruikt wordt. Vervolgens staat er dat er wel
onderzoeken zijn gedaan naar lange termijn effecten van
andere bronnen van radiogolven. Daaruit blijkt dat er
geen verhoogde kans is op lange termijn effecten, zoals
kanker. Daarnaast vinden we dat het positieve effect van
de brochure het grootst is bij degenen met een negatieve
attitude ten opzichte van GSM/UMTS antennes. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat we zien dat een ne-
gatieve attitude vaker voorkomt bij mensen met een lage
opleiding. Een lage opleiding kan duiden op minder
kennis. In de brochure wordt informatie gegeven waar de
lager opgeleiden wellicht meer van profiteren. De risico-
score in deze groep blijft echter ook na het lezen van de
brochure hoger vergeleken bij degenen met een neutrale
of positieve attitude. De deelnemers oordelen ten slotte
vrij positief over de informatie in de brochure.

De vraag welke elementen uit de brochure nu precies
verantwoordelijk zijn voor de gevonden effecten blijft
open en verdient nader onderzoek. Een mogelijke ver-
klaring voor het positieve effect is de aard van de bood-
schap in de brochure. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt namelijk tot nu toe geen nadelig effect van bloot-
stelling aan radiofrequente elektromagnetische velden
afkomstig van GSM/UMTS antennes zoals die in de leef-
omgeving plaatsvindt. Mensen worden door deze infor-
matie blijkbaar gerustgesteld. In de onderzoeken5,6

waaruit bleek dat de bezorgdheid juist toeneemt na het
lezen van informatie ging het om extreem laagfrequente
elektromagnetische velden afkomstig van hoogspan-

ningslijnen en elektrische apparatuur. Uit wetenschap-
pelijk onderzoek is een statistisch significant verband ge-
vonden tussen het wonen in de buurt van een hoog-
spanningslijn en het optreden van leukemie bij kinderen
(RR=2,0).17 Kanttekening die hierbij wordt geplaatst is
dat het niet duidelijk is of dat door de magnetische velden
van de hoogspanningslijn wordt veroorzaakt omdat er
geen plausibel biologisch mechanisme bekend is. Moge-
lijk zijn er andere, nu nog onbekende, factoren die de
toename van kinderleukemie kunnen verklaren. Ook het
gegeven dat het hier een bijzondere risicogroep betreft,
namelijk kinderen, kan ertoe leiden dat de risico’s hoger
worden ingeschat.18

Methodologische kanttekeningen
Het internetpanel waaruit de steekproef is getrokken is
door Flycatcher voor wat betreft geslacht, leeftijd, oplei-
dingsniveau en provincie representatief gemaakt voor de
Nederlandse bevolking (www.cbs.nl). Uit dit ‘represen-
tatieve’ panel is vervolgens (met behulp van het statistisch
programma SPSS) een aselecte steekproef getrokken van
611 deelnemers. Voordeel van deze werkwijze is dat leden
van een dergelijk panel aangeven op gezette tijden aan
onderzoek mee te willen doen hetgeen de non-respons
reduceert. Ook is informatie over de respondenten be-
schikbaar zodat sociaal-demografische gegevens niet tel-
kens gevraagd hoeven te worden en zodat respondenten
met bepaalde kenmerken getrokken kunnen worden.19

Critici beweren dat de kwaliteit van de data negatief
wordt beı̈nvloed door niet-serieuze responders. Ver-
schillende onderzoeken hebben echter aangetoond dat

Tabel 2 Effect van de brochure op de kwalitatieve risicokenmerken

Risicokenmerk Interventiegroep
(n=173)

Controlegroep
(n=192)

Voormeting
(t0)

Nameting
(t1)

Voormeting
(t0)

Nameting
(t1)

Het risico van GSM/UMTS antennes is acceptabel a 4,27c 4,77 d 3,79 3,93
Het risico van GSM/UMTS antennes kan ik zelf voorkomen a 2,54 3,45 d 2,57 2,89
Het risico van GSM/UMTS antennes is al lang bekend bij de wetenschap a 4,63 4,40 d 4,59 4,81
GSM/UMTS antennes hebben voordelen voor de mens a 4,36 5,02 d 4,29 4,37
De voor- en nadelen van GSM/UMTS antennes zijn eerlijk verdeeld in de samenleving a 3,79 c 4,05 d 3,45 3,43
Het risico van GSM/UMTS antennes is angstaanjagend ab 2,95 2,41 d 3,19 2,96
a zeven-punts Likert schaal: 1=helemaal oneens en 7=helemaal eens
b andersom interpreteren dan voorgaande items; hoge score leidt tot hogere risicobeleving
c significant verschil tussen beide groepen in voormeting (t-toets, p<0,05)
d verschil tussen voor- en na-meting is significant verschillend tussen beide groepen (t-toets, p<0,05)
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Figuur 3 Verandering in risicoperceptiescore onderverdeeld naar attitude ten opzichte van antennes in de buurt (negatief, neutraal en positief).
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data verkregen via internet niet verschillen van data die
via traditionele methoden verkregen zijn.20-22

Verder is de hogere uitval in de interventiegroep op-
merkelijk. Het is onduidelijk in hoeverre dit de resultaten
heeft beı̈nvloed. Om hier meer over te kunnen zeggen is
meer onderzoek nodig naar de redenen van het niet meer
meedoen (bijvoorbeeld is de brochure de reden dat
deelnemers zijn afgehaakt of niet?). Wel is er nog gekeken
of er een relatie is tussen de risicoperceptie score op t0
(voormeting) en de latere uitval; er blijkt geen relatie te
zijn.

Een ander nadeel van de gekozen onderzoeksopzet is
dat het niet na te gaan is of de deelnemers in de inter-
ventiegroep de brochure ook daadwerkelijk hebben ge-
lezen. Honderdzeventig personen (98%) gaven aan van
wel. Drie personen gaven aan dat ze de brochure niet
hebben gelezen, vanwege technische problemen (zij
konden het bestand niet openen).

In toekomstig onderzoek zou het ook interessant zijn
om te kijken of het gevonden positieve effect van de
brochure blijvend is.

Conclusie
Op grond van dit onderzoek kunnen we concluderen dat
de GGD brochure een goed hulpmiddel is in de dagelijkse
GGD praktijk, zeker gezien het gegeven dat vooral dege-
nen met een negatieve attitude ten opzichte van GSM/
UMTS antennes het meest profijt hebben van de bro-
chure en juist deze personen hun ongerustheid kenbaar
maken bij de GGD.
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Abstract
Impact of information on risk perception from base stations
The past decade the number of mobile phone users has
increased dramatically . This increase has led to the con-
struction of more base stations. Since the Wimax net (a
competitor of the UMTS net) will be introduced soon, even
more base stations will be built in the near future. Public
concern about adverse health effects due to exposure to
electromagnetic fields (EMF) from base stations presents a
major public health issue in the Netherlands. To inform the
general public about EMF health risks from base stations,
the Dutch public health services designed a brochure. This
study evaluates the impact of this brochure on people’s risk
perception. Furthermore, it was tested whether the effect of
the brochure on risk perception was influenced by re-
spondents’ attitudes towards base stations. A web-based
questionnaire was administered twice in a randomized
controlled trial (RCT). The respondents were members of
an Internet research panel. 365 adult members, aged 18
years and older, participated in this study. Results showed
that after reading the brochure risk score decreased (less
concerned) and, further, that this decrease was greater
among those with a negative attitude (and corresponding
high risk score ) towards base stations. Most respondents
were positive about the information in the brochure.

Keywprds: risk perception, attitude, base stations, in-
formation
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