
Geachte commissie, geachte voorzitter, 

Mijn naam is Anouk Mast, ik woon in Laag Keppel met mijn gezin en ben praktiserend huisarts. 

Vanuit mijn functie als huisarts is mij door het actiecomité Tegenwind Keppel en Eldrik, gevraagd iets 

te zeggen over gezondheidsrisico’s gerelateerd aan de windturbines. Dit doe ik graag om een lans te 

breken voor het welzijn van alle inwoners. Zijn windmolens ziekmakend is de vraag? Als we het 

hebben over ziekte in engere zin, dan hebben we het over pathologie. Er zijn veel artikelen in 

omloop, maar niet alle onderzoeken zijn evidence based of voldoende wetenschappelijk 

onderbouwd. Het is op dit moment niet duidelijk in welke mate windmolens bijdrage aan ziekte, 

maar het is ook zeker niet uitgesloten. Daarnaast kunnen we kijken naar symptomen. Symptomen 

zijn klachten. Wereldwijd wordt melding gemaakt van aantoonbare klachten. Klachten als hoofdpijn, 

verstoring van slaap, oorsuizen, een gevoel van druk op de oren, duizeligheid, misselijkheid, een 

versnelde hartslag, prikkelbaarheid en paniekaanvallen. Als mogelijk oorzaken worden genoemd het 

hoorbare-en het niet-hoorbare geluid van de turbines, de luchtdrukverplaatsing, de vibraties, de 

slagschaduw en de knipperende lichten. Draagkracht van het individu lijkt daarbij een bijdragende 

rol. Niet iedereen is even gevoelig. Ook voor mensen zonder ziekelijke belasting kan het echter 

onverdraaglijk zijn te weten dat er een slagschaduw komt of een hinderlijk geluid dreigt. Je weet 

nooit precies wanneer het komt, hoe lang het aanhoudt, dit geeft het risico dat je erop gaat 

focussen. Dit is direct invoelbaar. Dit klachtencomplex uitgelokt door een externe factor kennen wij 

artsen goed. Deze klachten van onze patiënten nemen wij serieus, de impact is groot, het leidt tot 

een mindere kwaliteit van leven. Sommigen noemen het in dit geval het windturbinesyndroom. Wat 

zijn de lange termijn gevolgen? Wat is de invloed op de gezondheid van kinderen? Is er een relatie 

met hart&vaat ziekten? Allemaal vragen waar onderzoekers zich momenteel mee bezig houden, ook 

het RIVM.  Er zijn nog meer vragen onbeantwoord. Het is mogelijk dat grotere installaties meer 

overlast geven. Is er een relatie tussen de hoogte van de windturbines of de schaalgrootte en de 

mate van klachten?  

Wij kunnen nog niet bewijzen dat windmolens ziekmakend zijn. Wij huisartsen moeten ons aan de 

wetenschappelijke feiten houden. Maar er is alle reden voor twijfel aan het feit of windturbines op 

korte afstand van woningen voor de inwoners, veilig zijn. We mogen dit niet veronachtzamen. Ook in 

het buitenland zijn deze klachten niet onopgemerkt gebleven, daarbij heeft het in een aantal landen 

geleidt tot een verscherping van de richtlijnen. 

De WHO (World Health Organisation) heeft in oktober 2018 haar eerdere geluidsrichtlijn voor Europa 

van 2009 aangescherpt. Zij maakt kenbaar dat de geluidsoverlast van windturbines negatieve 

gezondheidseffecten kan hebben.  Er loopt een onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu). Het RIVM is een deskundig instituut waar wij huisartsen op varen. De 

resultaten worden volgend jaar in 2020 verwacht. Wij kijken hier naar uit en wij vragen u deze 

adviezen mee te wegen in uw besluit.  

In Nederland kennen we het “voorzorgbeginsel”. De overheid, u dus,  kan beschermende 

maatregelen nemen tegen mogelijke schadelijke effecten, ook als deze effecten (nu nog) niet 

bewezen zijn, maar wel aannemelijk zijn gezien de aanwijzingen voor klachten. Wetenschappelijk 

onderbouwing komt vaak later. Ik vraag de commissie om tijd. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat er vanuit het oogpunt van gezondheid aantoonbare negatieve 

effecten zijn, ofwel gezondheidsklachten. Met in achtneming van het voorzorgbeginsel,  is er zeker 

geen reden om overhaast een concentratie windmolens met de voorgenomen schaalgrootte nabij 



een woonkern of woningen te plaatsen. Ik vraag u om tijd, tijd om de resultaten van goed 

wetenschappelijk onderzoek af te wachten en ik vraag u vanuit gezondheidsoogpunt om een wijs 

besluit.  

Ik heb gezegd.  

 

Anouk Mast Storm 

Huisarts 

Laag Keppel, 10 oktober 2019 


