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Kinderleukemie in Nesselande: geen relatie met de hoogspanningslijn 

 

In 2011 heeft GGD Rotterdam-Rijnmond onderzoek gedaan naar het optreden van leukemie 

bij kinderen in Nesselande en een mogelijke relatie met de hoogspanningslijn. Destijds waren 

de conclusies als volgt (zie voor volledige toelichting het GGD-rapport “Nesselande, leukemie 

bij kinderen en hoogspanningslijnen” dd 12-10-2011): 

 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. 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek zijn er aanwijzingen voor een mogelijk verband tussen wonen 

nabij een hoogspanningslijn en het optreden van leukemie bij kinderen1. Deze aanwijzingen 

zijn verkregen door het beoordelen van verschillende internationale studies over dit 

onderwerp. Het verband is niet met zekerheid aangetoond, ook is niet bekend of de 

hoogspanningslijn en het bijbehorende magneetveld de oorzaak zijn. Mogelijk zijn er 

onbekende factoren die een rol spelen. In Europees verband gelden er normen voor het 

gebruik van hoogspanningslijnen en in Nederland zijn uit voorzorg maatregelen afgesproken 

om blootstelling aan het magneetveld van een hoogspanningslijn te beperken2.  

 

Er is in 2011 afgesproken dat de GGD in samenwerking met de SKION (Stichting 

Kinderoncologie Nederland) het optreden van leukemie bij k inderen in Nesselande jaarlijks 

blijft volgen. Inmiddels is 6 jaar verstreken. In deze notitie staan deze registratiegegevens 

weergegeven, gecombineerd met de meest recente gegevens over het gebruik van de 

hoogspanningslijn.  

 

 

 

 

Notitie GGD in vervolg op onderzoek Nesselande in 

2011  
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Bevolkingssamenstelling 

 

Nesselande is een wijk waar veel jonge gezinnen wonen. Vanaf de oprichting in 2000 is het 

aantal kinderen tussen 0-15 jaar snel gestegen. De laatste jaren is er nog een lichte groei. In 

onderstaande grafiek staat het aantal kinderen per jaar, onderverdeeld per leeftijdscategorie. 

 

 

 

In de periode 2007-2016 (10 jaar) woonden er gemiddeld 3083 kinderen van 0-15 jaar in 

Nesselande (postcodegebied 3059). Op basis van landelijke cijfers is berekend hoeveel 

kinderen met leukemie te verwachten zijn in Nesselande in deze periode van 10 jaar. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van de registratiegegevens van SKION en rekening gehouden met de 

leeftijdsverdeling van de kinderen in de wijk. De berekening laat zien dat er in Nesselande 

voor dit aantal kinderen, tussen de 0 en 5 nieuwe gevallen van leukemie verwacht worden in 

deze periode van 10 jaar. 

In werkelijkheid zijn er in deze periode 6 gevallen van leukemie bij kinderen geregistreerd door 

SKION (zie tabel 1) 

 

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

 Bekend bij SKION 

sinds begin 2007 

Ongeveer te verw achten in 

2007-2016 (10 jaar)  

Leukemie (ALL en AML) 6 0-5 
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Uit de cijfers kunnen we afleiden dat de opvallende piek uit 2009/2010 (5 kinderen met 

leukemie in deze twee jaar, destijds aanleiding voor verdere analyse), zich niet heeft 

voortgezet. Door de piek in 2009/2010 is het aantal kinderen met leukemie nog wel hoger dan 

verwacht.  

De schatting van het aantal gevallen van leukemie, is een kansberekening. Hoewel de kans 

klein is op 6 of meer kinderen met leukemie (ongeveer 1 op 180), is deze kans niet 

uitgesloten. Toeval kan hierbij een rol spelen. 

 

Landelijk onderzoek RIVM 

In 2014 heeft het RIVM een rapport4 gepubliceerd, waarin landelijk onderzocht is of er sprake 

is van clustering van leukemie bij kinderen. Er is een andere statistische analyse gedaan over 

de periode 1995-2010, waarbij ook het cluster in Nesselande is onderzocht. De conclusie in 

het rapport is dat in Nesselande volgens dit onderzoek in de periode 1995-2010 geen sprake 

is geweest van een ziektecluster.  

 

Blootstelling binnen 0,4 microtesla zone 

 

Kinderen die langdurig in de buurt van hoogspanningslijnen wonen, hebben mogelijk meer 

kans op leukemie dan kinderen die daar verder vanaf wonen. Het gaat dan om kinderen in 

woningen waar het magnetische veld sterker is dan circa 0,4 microtesla (μT). Internationaal 

wetenschappelijk onderzoek heeft hiervoor aanwijzingen gevonden. Het verband is niet met 

zekerheid aangetoond.  

Dit heeft ertoe geleid dat de zone van 0,4 microtesla uit voorzorg wordt aangehouden in 

beleidsmaatregelen. Ook voor het beoordelen van de situatie in Nesselande, houden we deze 

zone aan.  

 

Als de hoogspanningslijn volgens de standaardberekening zou worden benut (30% belasting, 

specifieke zone), ligt de grens van de 0,4 microtesla zone op ongeveer 100 tot 110 meter links 

en rechts vanaf het midden van de hoogspanningslijn. De capaciteit van de hoogspanningslijn 

is in werkelijkheid minder benut dan de 30% in de standaardberekening. In opdracht van 

TenneT is door bureau Petersburg3 op basis van de werkelijke jaargemiddelde belasting van 

de hoogspanningslijn berekend op welke afstand van de hoogspanningslijn de 0,4 microtesla 

zone loopt. In onderstaande tabel staan de afstanden weergegeven. Op basis van de 

werkelijke jaargemiddelde belasting is de grens van de 0,4 microtesla zone maximaal 55 

meter geweest aan beide zijden van de hoogspanningslijn. De meest dichtbij zijnde bebouwing 

ligt in Nesselande op 60 meter afstand van het midden van de hoogspanningslijn. Dit betekent 

dat er geen huizen, crèches of kinderdagverblijven binnen de 0,4 microtesla zone vallen.  

 

 

Jaar (van 

1 juli t/m 

30 juni)  

2011-2012 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017  

Maximale 

afstand 0,4 

microtesla 

zone 

40-45 

meter 

45 meter 55 meter 45 meter 45 meter 45 meter 
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TenneT geeft aan dat het gebruik van de hoogspanningslijn varieert en afhankelijk is van veel 

factoren. Het is daarom niet bekend wat het hogere gebruik in 2013-2014 veroorzaakt heeft. 

Tevens kan niet met zekerheid gezegd worden wat de verwachting voor het gebruik van de 

hoogspanningslijn in de toekomst is. 

 

Als de belasting verder toeneemt kan niet worden uitgesloten dat woningen, 

kinderdagverblijven en/of scholen in de toekomst binnen de 0,4 microtesla zone vallen. Hier 

kunnen geen duidelijke conclusies voor de gezondheid aan worden verbonden. De relatie 

tussen blootstelling aan een magnetisch veld en kinderleukemie is namelijk onzeker.  

 

Conclusie en verder beleid 

 

- Het aantal kinderen met leukemie in Nesselande is in de periode 2006-2017 hoger 

dan verwacht over een periode van 10 jaar tijd. De opvallende piek van 2009 en 2010 

heeft zich echter niet voortgezet of herhaald. Toeval kan hierbij een rol spelen.  

- De woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen in Nesselande liggen buiten 

de werkelijke jaargemiddelde 0,4 microtesla zone (periode juli 2011-juni 2017). 

- Er kan in deze situatie geen relatie worden gelegd tussen het wonen nabij een 

hoogspanningslijn en het krijgen van leukemie. 

- Omdat het aantal kinderen met leukemie in de afgelopen periode nog steeds hoger is 

dan verwacht, zal de GGD de monitoring nog 5 jaar voortzetten. 
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