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1 SAMENVATTING 
TenneT krijgt regelmatig vragen over de mogelijke effecten van blootstelling aan elektrische en 
magnetische velden van hoogspanningslijnen op de gezondheid van dieren die grazen of verblijven onder 
of nabij die lijnen. 

In dit rapport is een overzicht gegeven van wat er in de wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd over 
onderzoek naar effecten van blootstelling op de dieren waar de meeste vragen betrekking op hebben: 
koeien, paarden, schapen en varkens. 

Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat er onderzoek is uitgevoerd naar (gezondheids)effecten van 
blootstelling aan elektrische en magnetische velden van hoogspanningslijnen bij koeien. Dit onderzoek is 
vrijwel allemaal uitgevoerd door dezelfde onderzoeksgroep in Canada. Uit dat onderzoek werd 
geconcludeerd dat er geen gezondheidseffecten bij koeien te verwachten zijn bij blootstelling aan velden 
van hoogspanningslijnen. Er is geen tot weinig onderzoek verricht naar (gezondheids)effecten bij 
paarden, schapen en varkens.  

Het is niet uitgesloten dat dieren de elektrische velden van hoogspanningslijnen kunnen waarnemen. Dit 
waarnemen op zich leidt echter niet tot gezondheidseffecten. Overigens blijft de elektrische veldsterkte 
onder hoogspanningslijnen onder normale omstandigheden beperkt tot 5 kV/m, conform de aanbeveling 
die geldt voor de blootstelling van mensen: sommige mensen kunnen elektrische velden van 5 kV/m 
waarnemen.  

Over het waarnemen van magnetische velden door dieren is veel minder bekend. Sommige dieren 
gebruiken variaties in het magnetische veld van de aarde om zich te oriënteren tijdens migratie. Echter, 
dit is een statisch veld en geen extreem laagfrequent wisselveld zoals bij hoogspanningslijnen. 

Voor dieren zijn geen (aparte) aanbevelingen of grenswaarden opgesteld. Het is echter aannemelijk dat 
de aard van de effecten door sterke velden bij mensen, koeien, paarden, schapen en varkens 
vergelijkbaar is. 
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2 INLEIDING 
Veel hoogspanningslijnen in Nederland doorkruisen landelijk gebied, waardoor diverse weilanden waarin 
dieren zich bevinden dichtbij hoogspanningslijnen liggen. Ook agrarische bedrijven bevinden zich soms 
dicht bij of onder hoogspanningslijnen. Met enige regelmaat krijgt TenneT, de beheerder van het 
hoogspanningsnet in Nederland, vragen over de effecten van blootstelling van dieren aan de extreem 
laagfrequente elektrische en magnetische velden (ELF-EMV) van hoogspanningslijnen.  

Voor blootstelling van mensen aan EMV van hoogspanningslijnen geldt in Nederland de aanbeveling van 
de Europese Unie uit 1999 [1]:  

− maximale elektrische veldsterkte 5 kV/m. Deze waarde is gebaseerd op het beperken van het 
waarnemen van elektrische velden, bijvoorbeeld door beweging van haren op de huid. De huid 
schermt elektrische velden in hoge mate af, zodat deze slechts zwak in het lichaam doordringen. 

− maximale magnetische veldsterkte 100 microtesla. Het eerste effect dat kan optreden bij 
toenemende veldsterkte is het “zien” van lichtflitsen door elektrische prikkeling van het netvlies in 
het oog. Dit effect komt niet voor bij veldsterkten beneden 1000 microtesla [2]. Andere effecten, 
zoals stimulering van zenuwen en spieren, komen pas voor bij nog hogere veldsterkten. Onder 
hoogspanningslijnen in Nederland is de magnetische veldsterkte onder normale omstandigheden 
overigens vrijwel altijd lager dan 10 microtesla. 

Voor blootstelling van dieren aan EMV zijn er geen aanbevelingen of grenswaarden. Er zijn echter ook 
geen aanwijzingen dat de bovengenoemde aanbevelingen voor mensen onvoldoende bescherming 
bieden voor dieren.  

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van wat er in de wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd 
over onderzoek naar effecten van blootstelling aan elektrische en magnetische velden van 
hoogspanningslijnen op de gezondheid van dieren. Het rapport blijft beperkt tot blootstelling van koeien 
(hoofdstuk 4), paarden (hoofdstuk 5), schapen (hoofdstuk 6) en varkens (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 
wordt kort ingegaan op de vraag of dieren ELF-velden kunnen waarnemen. Hoofdstuk 9 bevat de 
conclusies uit dit rapport. 

Door elektrische velden van hoogspanningslijnen kan in objecten in de nabijheid een spanningsverschil 
met de omgeving ontstaan. Het is dan ook raadzaam om de aarding van dergelijke objecten te 
controleren, om te voorkomen dat bij aanraken of dicht benaderen van deze objecten een ontlading 
optreedt. 
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3 TYPEN ONDERZOEK NAAR EFFECTEN BIJ DIEREN 

3.1 Inleiding 
Wetenschappelijk onderzoek naar effecten van ELF-EMF op dieren kan worden ingedeeld in twee 
categorieën: observationeel onderzoek en experimenteel onderzoek. Beide typen onderzoek zijn 
waardevol, maar kennen ook hun beperkingen. Deze worden hieronder besproken. 

3.2 Observationeel onderzoek 
Bij observationeel onderzoek worden de dieren onderzocht in hun eigen omgeving, onder 
blootstellingsomstandigheden die normaal zijn voor deze omgeving. Dit onderzoek heeft zeggingskracht 
omdat uitsluitend wordt gekeken naar reële situaties.  

Dit onderzoek in reële situaties brengt echter ook beperkingen met zich mee die de interpretatie van de 
resultaten bemoeilijken: 

− De onderzoeksgegevens zijn niet afkomstig uit bronnen die als primair doel hebben om objectief 
systematisch en reproduceerbaar onderzoek te verrichten: meestal is de informatie afkomstig uit 
interviews met betrokkenen. Dit kan (bedoeld en onbedoeld) de informatie beïnvloeden 

− De blootstellingsbepaling is onbetrouwbaar, de onderzoekers hebben geen controle over de mate van 
blootstelling. Daar komt nog bij dat dieren die zich in weilanden nabij hoogspanningslijnen bevinden 
mobiel zijn, gedurende de dag zal hun blootstelling variëren naargelang ze zich verplaatsen 

− Er zijn ook andere factoren die invloed (kunnen) hebben op de gezondheid van de dieren. In 
praktijksituaties zijn deze moeilijk te inventariseren. 

3.3 Experimenteel onderzoek 
Bij experimenteel onderzoek worden dieren onder gecontroleerde omstandigheden blootgesteld aan een 
bepaald veld, terwijl een controlegroep niet wordt blootgesteld, maar verder zoveel mogelijk identiek is 
aan de blootgestelde groep. Dit type onderzoek kan meer direct bewijs leveren voor een mogelijke 
relatie tussen blootstelling en eventuele gezondheidseffecten.  

Een nadeel is dat de blootstelling vrijwel altijd hoger is dan in reële omstandigheden. Als er onder deze 
omstandigheden een effect wordt gevonden, betekent dit nog niet dat dat in een reële situatie ook zo is. 
Dit is vooral van belang bij het onderzoek naar de blootstelling aan sterke elektrische velden (met een 
sterkte boven de in Nederland voor nieuwe lijnen gebruikelijke maximale waarde van 5 kV/m): hoe 
sterker het veld, des te groter de kans dat dieren het veld kunnen voelen, bijvoorbeeld door beweging 
van haren of tintelingen op de huid (zie ook hoofdstuk 8). Dit kan het gedrag van dieren beïnvloeden, 
zonder dat dit direct tot gezondheidseffecten leidt. Net als bij mensen kan deze waarneming als 
onaangenaam worden ervaren, wat invloed kan hebben op de concentratie van bepaalde hormonen en 
andere stoffen in het bloed. 

Bij experimenteel onderzoek wordt vaak gekeken naar “meetbare effecten” bij de dieren, bijvoorbeeld de 
concentratie van een bepaald hormoon of immuunfactor. Als er een verschil wordt gemeten, wil dit nog 
niet direct zeggen dat de blootstelling schadelijk is voor de gezondheid van de dieren. Met andere 
woorden: een biologisch effect is niet automatisch ook een gezondheidseffect. 
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3.4 Eerste onderzoeken: praktijkervaringen 
In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de eerste onderzoeken uitgevoerd naar de gezondheid van 
landbouwdieren nabij 765 kV-hoogspanningslijnen in de Verenigde Staten en Canada [3]. Deze 
onderzoeken bestonden uit interviews met bedrijfseigenaren, waarbij gevraagd werd naar hun 
praktijkervaringen met, en observaties van de dieren. De conclusie uit deze onderzoeken was dat er 
vanuit de ervaringen van deze bedrijfseigenaren geen bijzondere effecten zijn gesignaleerd bij dieren 
vlakbij hoogspanningslijnen.  

Een wat uitgebreider en beter opgezet onderzoek werd uitgevoerd tussen 1977 en 1979 in de Verenigde 
Staten, waarbij de gezondheid van koeien, schapen, varkens en paarden op 11 bedrijven vlakbij een 
765  kV-hoogspanningslijn werd gevolgd en vergeleken met alle andere bedrijven in dezelfde staat 
(Indiana) [4]. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat de hoogspanningslijnen geen effect hadden op 
gezondheid, gedrag en voortplanting van de dieren.  

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de resultaten van onderzoeken naar koeien, 
paarden, schapen en varkens, die na dit eerste onderzoek zijn gepubliceerd. Het betreft hier uitsluitend 
wetenschappelijk onderzoek, geen informatie uit forumdiscussies op internet of pleidooien. 
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4 ONDERZOEK NAAR EFFECTEN OP KOEIEN 

4.1 Inleiding 
Het meeste onderzoek naar effecten van blootstelling aan ELF-EMV is uitgevoerd aan koeien, vooral 
melkkoeien. Dit is niet verwonderlijk, omdat economische motieven vaak de drijfveer zijn voor dit 
onderzoek. 

4.2 Observationeel onderzoek naar koeien 
De eerste onderzoeken naar praktijkervaringen met koeien nabij hoogspanningslijnen uit de jaren ’70 
gaven geen invloed van de lijnen op melkproductie, voortplanting of graasgedrag aan [4]. 

In Zweden werd in een verkennende studie in 1982 bij melkveebedrijven een verminderde 
vruchtbaarheid van koeien gevonden nabij 400 kV hoogspanningslijnen. Bij een vervolgonderzoek in 
geheel Zweden werden bij 106 melkveebedrijven onder 400 kV-hoogspanningslijnen geen verschillen 
gevonden in voortplanting of melkproductie ten opzichte van vergelijkbare bedrijven die niet onder 
hoogspanningslijnen lagen [5]. 

In een ander Zweeds onderzoek is getracht om de blootstelling aan ELF-EMV beter te controleren [6]. 
Daarvoor werden 58 vaarzen gemiddeld 120 dagen in een wei pal onder een 400 kV hoogspanningslijn 
geplaatst. Ze werden gedurende deze tijd regelmatig onderzocht op diverse vruchtbaarheidsparameters 
(cyclus, hormoonniveaus, zwangerschap). In vergelijking met een even grote controlegroep die niet 
onder een hoogspanningslijn verbleef, werd er voor geen enkele van deze parameters een afwijking 
gevonden. 

In een onderzoek in de Verenigde Staten naar graasgedrag van stieren onder een 1100 kV 
hoogspanningslijn (vergelijking van periodes dat de lijn in bedrijf of buiten bedrijf was) werd in de eerste 
drie jaar geen afwijkend graasgedrag geconstateerd. In de laatste 2 jaren werd de spanning verhoogd 
waardoor het elektrisch veld toenam, tot waarden tot 13 kV/m. In die periode graasden de stieren bij 
voorkeur op grotere afstand van de lijn [7]. Bij dergelijke sterke elektrische velden is het echter mogelijk 
dat de stieren het veld “voelen”, bijvoorbeeld door beweging van haren op de huid, waardoor ze de lijn 
kunnen gaan mijden (zie ook hoofdstuk 8). Een veldsterkte van 13 kV/m is aanzienlijk hoger dan 
Nederland onder hoogspanningslijnen wordt gehanteerd (5 kV/m). 

In een recenter onderzoek in Italië zijn vijf koeien onder een 380 kV-hoogspanningslijn vergeleken met 
vijf koeien die niet onder een lijn verbleven [8]. In dit onderzoek werd gekeken naar verschillende 
parameters van het immuunsysteem en de bloedsamenstelling. Er werden verschillen gevonden tussen 
de twee groepen in de concentratie van een bepaald antigeen, maar hieruit kunnen geen conclusies 
getrokken worden over een gezondheidseffect. Bovendien is de onderzoeksgroep zeer klein en is er een 
natuurlijke variatie in dergelijke parameters. 

Enkele jaren geleden verschenen berichten in de media dat koeien en herten bij voorkeur een noord-
zuid-gerichte positie aannemen [9]. De auteurs baseerden zich hierbij op satellietbeelden, onder andere 
van Google Earth. Zij veronderstelden dat de dieren de richting van het aardmagnetisch veld volgen. Op 
basis van de foto’s constateerden zij dat dieren binnen 150 meter van hoogspanningslijnen deze 
voorkeursoriëntatie niet langer volgden, maar zich in willekeurige richting opstelden. De auteurs 
vermoedden dat dit een tot op heden onbekend “magnetisch gevoel” van koeien en herten is 
(magnetoreceptie). Er is in het onderzoek echter geen rekening gehouden met andere factoren, zoals 
positie van de zon, windrichting, type ondergrond. Ook is er bij koeien of andere grote zoogdieren geen 
orgaan bekend met magnetoreceptoreigenschappen. Het onderzoek wordt momenteel voortgezet met 
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als doel na te gaan of ook andere dieren, zoals vossen en honden, mogelijk een verandering in een 
magnetisch veld kunnen waarnemen. 

4.3 Experimenteel onderzoek met koeien 
Tussen 1996 en 2007 werden in Canada veel experimenten uitgevoerd waarbij melkkoeien gecontroleerd 
werden blootgesteld aan ELF-EMV, waarvan de sterkte vergelijkbaar is met posities recht onder 735 kV-
hoogspanningslijnen in Canada [10]. De veldsterkten waren hoger dan onder normale omstandigheden 
in Nederland gebruikelijk is. De onderzoekers bouwden hiervoor speciale blootstellingsruimten die 
vergelijkbaar zijn met houten stallen.  

De parameters die onderzocht werden zijn o.a.:  

− Melkproductie: bij 2 onderzoeken werd geen effect gevonden, bij 1 onderzoek 5% afname bij 
blootstelling. Melksamenstelling: geen veranderingen 

− Voedselconsumptie: bij 3 onderzoeken werden kleine veranderingen gevonden, die binnen de 
natuurlijke variatie vielen. Bij 2 andere onderzoeken was er geen verschil 

− Voortplantingshormonen: in 1 onderzoek werd een toename van het progesterongehalte gevonden 
bij drachtige koeien, maar in 4 vervolgonderzoeken was er geen verschil 

− Voortplantingscyclus: bij 2 onderzoeken werden kleine verschillen gevonden, die binnen de 
natuurlijke variatie vielen. 

− Hormoonconcentratie:  
• Melatonine (regulerend hormoon): 1 onderzoek liet een lager melatoninegehalte overdag zien, 

terwijl 2 onderzoeken ’s nachts geen verschillen lieten zien 
• Prolactine (melkproductie): 4 onderzoeken, waarvan 1 een toename, 1 een afname en 2 geen 

verschillen lieten zien 
• Insuline-groeifactor (groei): 3 onderzoeken, inconsistente resultaten 
• Thyroxine (schildklierhormoon): 1 onderzoek, geen consistent effect 

− Samenstelling van cerebrospinale vloeistof (vloeistof rond hersenen en ruggenmerg): in 2 
onderzoeken werden voor de meeste parameters geen veranderingen gevonden; wel werd 
geconstateerd dat het kinolienzuurgehalte toenam, het is onduidelijk wat hiervan de consequentie is. 

De onderzoekers concludeerden in één van hun laatste publicaties over dit onderwerp, dat het 
aannemelijk is dat gezondheidseffecten bij blootstelling van dieren aan EMV van hoogspanningslijnen zijn 
uitgesloten [11]. Deze conclusie baseren zij op het uitblijven van afwijkende klinische verschijnselen 
tijdens de blootstelling van koeien, in combinatie met de geringe biologische effecten die zijn gevonden. 

Tot op heden is het Canadese onderzoek nog niet door andere onderzoeksgroepen gereproduceerd. 
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5 ONDERZOEK NAAR EFFECTEN OP PAARDEN 

5.1 Observationeel onderzoek naar paarden 
In het eerste onderzoek naar praktijkervaringen van agrarische bedrijven, eind jaren ’70, was één 
boerderij met paarden betrokken [4]. Er werden echter geen bevindingen specifiek over paarden 
vermeld. In de wetenschappelijke literatuur zijn geen andere observationele onderzoeken naar paarden 
gevonden. 

5.2 Experimenteel onderzoek met paarden 
In de wetenschappelijke literatuur zijn geen experimentele onderzoeken naar effecten van ELF-EMV op 
paarden bekend. Wel zijn paarden gebruikt als proefdieren voor elektromagnetische stimulatie bij 
botherstel, maar dit gaat om blootstelling aan sterke statische of gepulste velden. 
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6 ONDERZOEK NAAR EFFECTEN OP SCHAPEN 

6.1 Observationeel onderzoek naar schapen 
In het eerste onderzoek naar praktijkervaringen van agrarische bedrijven, eind jaren ’70, was één 
schapenboerderij betrokken [4]. Het enige dat hierover werd gemeld was dat het gemiddelde gewicht 
van schapen van 4,5 jaar oud niet afweek van het gemiddelde in de staat Indiana. 

6.2 Experimenteel onderzoek met schapen 
Om de invloed van blootstelling aan ELF-EMV op het immuunsysteem van schapen te onderzoeken, 
plaatsten onderzoekers in 1993 in de Verenigde Staten jonge schapen 10 maanden in een omheining 
onder een 500 kV hoogspanningslijn. In deze groep werd een afname geconstateerd van een bepaalde 
cytokine ten opzicht van een controlegroep (niet-blootgestelde) schapen. Omdat de experimentele 
omstandigheden vragen opriepen werd het experiment later herhaald met een grotere groep schapen 
[12]. In dit vervolgonderzoek werd geen afname geconstateerd. 

In een vergelijkbare onderzoeksopzet werden de melatonineconcentraties in het bloed en het begin van 
de puberteit bij lammeren onderzocht [13,14]. Beide onderzoeken lieten geen effect zien. Datzelfde gold 
voor een onderzoek naar de afscheiding van cortisol, een “stress-hormoon” [15]. 
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7 ONDERZOEK NAAR EFFECTEN OP VARKENS 

7.1 Observationeel onderzoek naar varkens 
In het eerste onderzoek naar praktijkervaringen van agrarische bedrijven, eind jaren ’70, waren twee 
boerderijen met varkens betrokken [4]. Er werden echter geen bevindingen specifiek over varkens 
vermeld.  

7.2 Experimenteel onderzoek met varkens 
In een onderzoek uit de jaren ’80 werden varkens onder een 345 kV-hoogspanningslijn in de Verenigde 
Staten vergeleken met varkens op meer dan 800 meter van de lijn [16]. Er werden geen verschillen 
gevonden in vleeskwaliteit bij de slacht. Ook werden er geen verschillen gevonden tussen de twee 
groepen nakomelingen. 

Andere experimentele onderzoeken met varkens zijn uitgevoerd bij elektrische veldsterkten van 30 kV/m, 
wat ongeveer zes keer zo hoog is als in Nederland onder nieuwe lijnen gebruikelijk is. Bij blootstelling 
aan deze veldsterkten bleek dat de varkens de velden konden voelen, zodat ze vermijdingsgedrag 
vertoonden. Deze onderzoeken zijn dan ook niet relevant voor gezondheidseffecten. 
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8 WAARNEMING VAN VELDEN 
Van sterke elektrische ELF-velden is bekend dat sommige mensen ze kunnen waarnemen, waarschijnlijk 
door beweging van haren door de elektrische spanning op de huid. Uit onderzoek met vrijwilligers bleek 
dat 10% een veldsterkte tussen 2 en 5 kV/m kon waarnemen, terwijl de helft van de mensen dit kon bij 
een veldsterkte tussen 7 en 20 kV/m. Bij blootstelling aan een veldsterkte tussen 15 en 20 kV/m gaf 5% 
van de mensen aan dit “vervelend” te vinden. Deze waarneming door mensen is één van de redenen 
waarom in Europese landen voor blootstelling van de algemene bevolking een maximale elektrische 
veldsterkte van 5 kV/m wordt gehanteerd. Ook in Nederland is deze aanbeveling maatgevend. 

Het onderzoek naar een vergelijkbare “waarnemingsdrempel” voor elektrische velden bij dieren is 
beperkt. Voor ratten ligt deze drempelwaarde tussen 3 – 13 kV/m, voor bavianen tussen 5 – 15 kV/m en 
voor dwergvarkens tussen 30 en 35 kV/m [17]. Hieruit valt niet af te leiden wat de waarnemingsdrempel 
is voor koeien, paarden, schapen en varkens.  

Over het waarnemen van magnetische velden door dieren is veel minder bekend. Sommige dieren 
kunnen kleine variaties in het aardmagnetische veld waarnemen ten behoeve van hun oriëntatie tijdens 
migratie, bijvoorbeeld trekvogels en bepaalde soorten vissen. Dat zijn echter statische velden, geen 
wisselende ELF-velden zoals bij hoogspanningslijnen. Het recente onderzoek van Burda et al naar de 
oriëntatierichting van koeien en herten geeft nog onvoldoende inzicht om conclusies te kunnen trekken 
over het waarnemen van deze velden door dieren en over het beïnvloeden van hun gedrag. 

Voor blootstelling van mensen aan elektrische en magnetische velden worden in Nederland de 
aanbevelingen van de Europese Unie gehanteerd. Voor elektrische velden zijn de aanbevelingen 
gebaseerd op het waarnemen van sommige mensen van deze velden. Voor magnetische velden zijn de 
aanbevelingen gebaseerd op het voorkomen van effecten door het in het lichaam geïnduceerde 
elektrische veld (eerste effect: prikkeling van netvlies, treedt pas op vanaf veldsterkten die tien keer zo 
hoog zijn als de aanbevolen maximale veldsterkte en ongeveer honderd keer zo hoog als recht onder 
hoogspanningslijnen in Nederland).  

Voor dieren zijn geen aanbevelingen of grenswaarden opgesteld. Het is echter aannemelijk dat de 
bovengenoemde effecten van sterke velden bij mensen ook kunnen optreden bij dieren zoals koeien, 
paarden, schapen en varkens. Er zijn geen aanwijzingen uit wetenschappelijke publicaties dat de 
aanbevelingen voor mensen onvoldoende bescherming bieden voor dieren. 
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9 CONCLUSIES 
Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat er geen tot weinig onderzoek is uitgevoerd naar 
(gezondheids)effecten van blootstelling aan elektrische en magnetische velden van hoogspanningslijnen 
op dieren als paarden, schapen en varkens. Er is wel onderzoek verricht met koeien, vrijwel allemaal 
uitgevoerd door dezelfde onderzoeksgroep in Canada. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen 
gezondheidseffecten op koeien te verwachten zijn bij blootstelling aan velden van hoogspanningslijnen.  

Het is niet uitgesloten dat deze dieren de elektrische velden van hoogspanningslijnen kunnen 
waarnemen, wanneer de veldsterkte hoger is dan een zekere waarnemingsdrempel. Dit waarnemen op 
zich leidt echter niet tot gezondheidseffecten. Overigens blijft de elektrische veldsterkte onder 
hoogspanningslijnen in Nederland onder normale omstandigheden beperkt tot 5 kV/m, conform de 
aanbeveling die geldt voor de blootstelling van mensen.  

Over waarneming van magnetische velden door dieren is veel minder bekend. Ter vergelijking: mensen 
kunnen magnetische velden pas “waarnemen” vanaf een veldsterkte hoger dan 1000 microtesla. De 
magnetische veldsterkte onder hoogspanningslijnen is vrijwel altijd lager dan 10 microtesla. 

Voor blootstelling van dieren aan elektrische en magnetische velden zijn geen aanbevelingen of 
grenswaarden opgesteld. Het is echter aannemelijk dat de effecten die bij sterke velden bij mensen 
kunnen optreden ook kunnen voorkomen bij koeien, paarden, schapen en varkens. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de aanbevelingen voor mensen onvoldoende bescherming bieden voor dieren. 
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DNV GL 
Vanuit haar streven leven, bezit en het milieu te beschermen stelt DNV GL organisaties in staat de 
veiligheid en duurzaamheid van hun activiteiten te bevorderen. DNV GL biedt classificering en technische 
borging, naast software en onafhankelijk, deskundig advies voor de maritieme, de olie- en gas en de 
energiesector. Daarnaast biedt het bedrijf certificeringsservices voor klanten in uiteenlopende sectoren. 
DNV GL, opgericht in 1864, is actief in meer dan 100 landen over de hele wereld en telt 16.000 
medewerkers, die klanten helpen richting een veiligere, slimmere en groenere wereld. 
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