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Natuurlijke elektromagnetische velden
Het leven evolueerde in een relatief ongecompliceerde elektromagnetische omgeving met de
ongepulste emissies van de zon, het statische magnetische veld van de aarde en de Schumannfrequenties die de planeet omringen en die worden veroorzaakt door bliksem. Dat leidde tot een
verticale elektrische stroom tussen de aarde en de ionosfeer van 1 - 3 x 10-12 Ampère per vierkante
meter [Image NASA , 2014) en een kleine hoeveelheid ioniserende straling die erin slaagt de
atmosfeer en het aardmagnetisch veld binnen te dringen. De richting van de menselijke evolutie was
gebaseerd op de eerste twee: de warmte van de zon die leven mogelijk maakt en het
elektromagnetische (EM) spectrum dat leidt tot de ontwikkeling van het gezichtsvermogen in dat
frequentiebereik, en het aardmagnetisch veld dat de alfa-activiteit van de hersenen beïnvloedt
(Wang et al., 2019). Het is niet duidelijk hoe noodzakelijk of nuttig de 7,8 Hz fundamentele
Schumann-frequentie is, maar mogelijk verschaft het de synchronisatie die nodig is voor intelligentie
(Cherry, 2003) en wordt apocrief geïntroduceerd in ruimtevaartuigen, die mensen vervoeren, om
hun mentale gezondheid te behouden. Ioniserende straling kan mutaties veroorzaken, die schadelijk
kunnen zijn, maar ook succesvol, als een noodzakelijk onderdeel van evolutie.
Door de mens gemaakte velden
Sinds de introductie van radiofrequente zendapparatuur, in het begin van de 20e eeuw, zijn er vele
radiofrequente (RF) frequentiebanden in gebruik genomen, inclusief de microgolven met steeds
hogere frequenties. Tegelijkertijd zijn bij elke nieuwe 'generatie' van frequentiebanden nieuwe
modulatie- en transmissieprotocollen geïntroduceerd. Frequenties die worden gebruikt om
informatie te verzenden, inclusief spraak, worden digitaal gemoduleerd. Onderzoek wijst uit dat dit
de bio-respons verhoogt (Goodman, Greenebaum, & Marron, 1995) p.286. Bioreacties zijn ook
afhankelijk van de toestand van de blootgestelde cel (Goodman et al., 1995).
Het 5G netwerk zal millimetergolfzenders introduceren voor toepassingen met gefocusseerde
bundels RF elektromagnetische velden, voor het eerst bedoeld om populaties op korte afstand bloot
te stellen. Veel landen hebben frequentiebanden in de 60 GHz-regio als vrije vergunningsvrije band
beschikbaar gemaakt. Medio 2019 keurde de Conference of Postal and Telecommunications
Administrations de uitrol van 5G in Europa in de bandbreedte van 59-71 GHz goed (Storm, 2019).
April 2020 waren verschillende landen begonnen met de implementatie daarvan.

Korte geschiedenis van elektrohypersensitiviteit
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Het bestaan van elektromagnetische golven die later radiogolven werden genoemd, werd voor het
eerst aangetoond door Hertz in 1887. Marconi bouwde in 1894 het eerste commerciële
radiozendstation. Toen men zich in het begin van de 20e eeuw realiseerde dat blootstelling aan hoge
radiofrequenties opwarming van het lichaam veroorzaakt, werden die frequenties medisch bij
artritisbehandeling gebruikt om d.m.v. diathermie koorts te verwekken die het lichaams eigen
genezingsproces te bevorderen.
Maar tegen 1930 begonnen mensen die met microgolfapparatuur werkten ongewenste
gezondheidssymptomen aan hun werkgevers te melden. Een voorbeeld is General Electric, dat een
onderzoek instelde. Het bleek dat klachten over het algemeen betrekking hadden op mensen die in
de buurt van microgolfzenders werkten en een temperatuursverhoging vondergingen van meer dan
een graad Celsius. Met de ontwikkeling van radar namen de klachten en gezondheidsproblemen toe.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog klaagden veel mensen in de buurt van radar over kaalheid en
tijdelijke onvruchtbaarheid; men voelde zich ook opgewarmd. Dit verschijnsel werd in de volksmond
microgolfziekte genoemd. Het heeft enige tijd geduurd voordat normen werden ingevoerd om
hitteschade als gevolg van deze blootstelling bij het grote publiek te voorkomen en zeker bij mensen
die in de buurt van zendapparatuur werkten.
Ondertussen vorderde de technologische ontwikkeling en namen de klachten, vooral bij
kantoorpersoneel, toe. Verschillende landen hebben vanaf de jaren zestig andere syndroomnamen
bedacht. Er was een snelle groei van elektrische apparaten in kantoren en huizen, waaronder
televisies en vervolgens computerschermen met kathodestraalbuizen.
De introductie van mobiele telefoons kwam langzaam op gang. De eerste draagbare mobiele
telefoon werd in 1973 geïntroduceerd en de populariteit groeide snel vanaf het einde van de jaren
negentig, toen ze over het algemeen betaalbaarder werden. Een kwart van de Australiërs had in
1998 een gsm en een derde in 1999. 'Smart'-telefoons werden pas 13 jaar geleden geïntroduceerd.
Sindsdien is een breed scala aan draadloze zendapparatuur toegevoegd, en met de introductie en
groei van het Internet of Things (IoT) werd dit proces exponentieel versneld.

Beschrijving van EHS
EHS is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschreven als bestaande uit "symptomen van
het zenuwstelsel zoals hoofdpijn, vermoeidheid, stress, slaapstoornissen, huidsymptomen zoals
prikkelingen, branderig gevoel en huiduitslag, pijn en pijn in spieren en vele andere
gezondheidsproblemen" (Wereldgezondheidsorganisatie, 2004).
Andere symptomen zijn jeuk, droogheid en pijn in de ogen; motorische functieproblemen (bijv.
romp, ledematen, gewrichtspijn of gewrichtspijn, gevoelloosheid, zwakte); cognitieve problemen
(bijv. geheugenstoornis, gebrek aan concentratie, angst, depressie). Deze symptomen zijn nietspecifiek voor EHS en zijn subjectief (kunnen niet worden gemeten). Andere zijn echter objectief,
zoals die welke interne organen aantasten (bijv. hartkloppingen en spijsverteringsproblemen) en die
resulteren in typische markers voor ontstekingen.
Dit brede scala aan symptomen, als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische velden, werd
gezamenlijk bekend als elektromagnetische overgevoeligheid, of kortweg elektrohypersensitiviteit
(EHS).

Etiologie van EHS en reacties daarop
Er zijn sterk gepolariseerde reacties aan de gang op de etiologie van EHS. Enerzijds zijn er EHSonderzoeken die objectief bewijs opleveren voor directe effecten van de blootstelling en de
veronderstelling dat sommige mensen kwetsbaarder zijn dan anderen. Sommige klachten zijn nietspecifiek voor EHS (Belpomme & Irigaray, 2020; de Luca et al., 2014; Irigaray, Caccamo, & Belpomme,
2018; Wood, Loughran & Stough, 2006). De klachten zijn het gevolg van ontstekingsreacties en
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verstoorde immuunwerking. Andere kwetsbaarheden lijken het gevolg te zijn van o.a. genetische
aanleg (de Luca et al., 2014; Luo et al., 2019).
Anderzijds zijn er mensen die de symptomen wel als echt erkennen, maar menen dat ze niet
rechtstreeks het gevolg zijn van de interactie van RF velden met het lichaam. Dit geldt voor de WHO
en enkele wetenschappers die op dit gebied werken. In deze groep wordt EHS in zijn geheel als een
‘nocebo-effect’ beschouwd.
Deze posities raken steeds meer verankerd. Op de webpagina van de WHO voor 2020 staat:
"Overheden moeten gepaste, gerichte en evenwichtige informatie over mogelijke gezondheidsrisico's
van elektromagnetische velden verstrekken aan EHS-personen, beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg en werkgevers. De informatie moet een duidelijke verklaring bevatten dat er
momenteel geen wetenschappelijke basis bestaat voor een verband tussen EHS en blootstelling aan
EMF” (Wereldgezondheidsorganisatie, 2020a). Dit ging hand in hand met een 2020-update van
International Classification of Diseases (ICD-10) Code W 90.0, die voordien ook van toepassing was
voor nadelige gezondheidsresultaten van radiofrequente zendapparatuur zoals mobiele telefoons.
Dit is nu vervangen door code W90.0XXA die alleen door de Amerikaanse Health Insurance
Portability and Accountability Act of 1996 (HIPPA)-gedekte transacties en ‘overmatige blootstelling’
erkent. Verwarrend genoeg kan het ook worden gebruikt voor "overmatige blootstelling aan
radioactieve isotopen", ondanks dat deze code staat voor “Exposure to radiofrequency: initial
encounter” (Wereldgezondheidsorganisatie, 2020b). Radiofrequenties zijn niet radioactief.

Inconsistente EHS-onderzoeksmethoden
EHS-onderzoeksresultaten van vergelijkbare onderzoeken zijn niet altijd consistent geweest, deels
vanwege verschillen in methodologie. Neurale functies worden bijvoorbeeld beïnvloed door mobiele
telefoons, maar de resultaten variëren afhankelijk van de blootstellingsduur (Croft et al., 2002).
Sommige onderzoeken die naar fysiologische veranderingen in realtime zoeken, hebben
blootstellingsperioden die te kort zijn om effecten te vinden. Bijvoorbeeld onderzocht men cortisol-,
IgA- en alfa-amylasespiegels in speeksel na vier individuele blootstellingen aan de RF bronnen (bijv.
WiFi, GSM), na elk 5 minuten. Er werden geen significant verschil gevonden tussen EHS en
controleresultaten (Andrianome, Yahia-Cherif, & Selmaoui, 2019 ).
Anderzijds meldden Siqueira en medewerkers (2016) een significant verhoogd inflammatoir
cytokineprofiel in speeksel ipsilateraal, dwz. aan de zijde van normaal apparaatgebruik, en niet in
speeksel aan de andere kant. Deze studie biedt nuttige aanwijzingen over de impact van
methodologie op de resultaten van een experiment.
Proeven van iets langere blootstellingenduur in andere onderzoeken laten zien dat het middelen van
de resultaten van meerdere deelnemers de individuele, statistisch significante reacties doet
nivelleren (Bolte et al., 2019; Wood et al., 2006).
Er zijn veel moeilijkheden bij het kiezen van geschikte blootstellingsomstandigheden voor EHSonderzoeken. Een belangrijke overweging is dat de EHS-reacties niet uniform zijn en dat iedereen
uniek is. Aanvankelijk is het mogelijk dat patiënten onder bepaalde experimentele omstandigheden geen
respons vertonen, en dat deze respons pas optreedt nadat de waarnemingen na de blootstelling zijn
beëindigd".

Daarnaast zullen personen die al jaren klachten hebben vaak terughoudend zullen zijn om deel te
nemen aan dergelijke blootstellingsonderzoeken.
Verschillende gevoeligheden zijn afhankelijk van de frequentieband, het modulatietype en de
velddichtheid. Mogelijk is er een nog grotere impact van factoren in de omgeving met andere
omgevings-RF velden dan die welke in laboratoriumstudies zijn getest. Deze lijst is niet uitputtend,
maar illustreert de wenselijkheid van een proefopzet waarbij de proefpersoon tevens fungeert als
zijn eigen controle (bijvoorbeeld het speeksel uit de blootgestelde en niet-blootgestelde zijde van de
mond).
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Objectieve bio-markers of EHS
Er is een reeks gespecialiseerde en standaard bio-markertests geïdentificeerd om de waarschijnlijke
aanwezigheid van EHS objectief te beoordelen (tabel 1 in de originele publicatie). Recentelijk is
vastgesteld dat mensen met EHS een lagere cerebrale pulsatiliteitsactiviteit hebben dan niet-EHSdeelnemers (Greco, 2020), wat eerdere indicaties bevestigt (Irigaray, Lebar & Belpomme, 2018). Dit
gold vooral in het capsulothalamische gebied van de slaapkwabben van de hersenen. De auteurs zijn
van mening dat ultrasone cerebrale tomosphygmographie en transcraniële Doppler-echografie tot nu
toe misschien wel de beste diagnostische instrumenten bieden.

Veel voorkomende bio-effecten van blootstelling aan RF velden
De meest frequent waargenomen effecten zijn veranderde enzymactiviteit / eiwitniveaus en
eiwitschade (418), oxidatieve stressmarkers / verhoogde ROS (346), diverse biochemische
veranderingen (331), cel onregelmatigheden / schade / morfologische veranderingen (187),
neurogedrags- en cognitieve effecten (171), mutagene en genotoxische DNA-schade (154) en
veranderde genexpressie (144). De cijfers tussen haakjes geven het aantal keren aan dat deze
effecten tot aan 2018 zijn gevonden in onderzoeken die zijn opgenomen in de ORSAA-database
(Leach, Weller & Redmayne, 2018). Veel van deze onderzoeken waren in vitro of in vivo. Pall (2018)
suggereert dat de effecten van WiFi berusten op activatie van de spanningssensor als het
overheersende werkingsmechanisme van EMV’s.
Het is duidelijk dat bio-effecten van blootstelling aan RF velden bij dieren of in vitro geen "nocebo"
zijn, niet bewust waarneembaar zijn en niet psychologisch kunnen worden beïnvloed. Effecten van
stress die verband houden met testsituaties bij dieren worden algemeen aan de methodologie
toegeschreven. Enkele bekende effecten van blootstelling aan RF velden worden therapeutisch
gebruikt. Andere kunnen leiden tot acute lichamelijke symptomen of langdurige ziekte. Belasting met
vrije zuurstofradicalen (ROS) leidt bijvoorbeeld tot oxidatieve stress, die op zijn beurt ontstekingen
veroorzaakt bij mensen met geringe zelfgenezende of verzwakte immuun- / ontstekingssystemen.
Dat kan leiden tot somatische reacties die verschillende van de EHS-symptomen kunnen
veroorzaken, afhankelijk van welke weefsels getroffen worden. Uiteindelijk is ROS ook in verband
gebracht met verschillende ziekten (Bandara & Weller, 2017; Umeno, Biju, & Yoshida, 2017).
Men veronderstelt dat ROS bij blootstelling aan RF straling schade kan aanrichten aan de
myelinescheden van zenuwen (Redmayne & Johansson, 2014). Dergelijke schade zou de neuronen
kwetsbaar maken voor verdere schade door exogene velden. Post-ganglion neuronen van het
autonome zenuwstelsel zijn niet gemyeliniseerd, wat betekent dat ze hoe dan ook kwetsbaard zijn.
EHS-onderzoeksgegevens van Belpomme et al. (2015), de Luca et al., (2014) en vele andere studies
hebben gemeenschappelijke indicatoren van ontstekingen gevonden (Leach et al., 2018).
Aangezien veel van het zelfherstel van het lichaam plaatsvindt tijdens de slaap (Boeselt et al., 2019;
Mourrain & Wang, 2019), is het een verstandige maatregel om de blootstelling aan RF velden tijdens
de slaapperiode te minimaliseren. Zelfs kinderen hebben vaak een ingeschakelde telefoon naast het
bed (Redmayne, Smith, & Abramson, 2013). De telefoon mag ook niet in kleding of in de hand
worden gedragen. De goede werking van het autonome zenuwstelsel kan worden gestimuleerd door
middel van ademhalingsoefeningen (Gerritsen & Band, 2018).
De huid is onze eerste verdedigingslinie tegen bedreigingen uit het milieu. Blootstellingsproeven met
RF velden van 19 jaar geleden toonden aan dat mestcellen in de huid zich naar het huidoppervlak
begeven (Johansson et al., 2001). Activering van mestcellen vindt plaats als een afweerreactie van
het immuunsysteem (Chovatiya & Medzhitov, 2014). Omdat de millimetergolven van 5G
toepassingen vrijwel geheel door de huid worden geabsorbeerd, zal het relevant zijn te onderzoeken
hoe de mestcellen op 5G velden reageren, evenals het goed is na te gaan of ook andere
huidproblemen toenemen.
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Redmayne legt uit dat de millimeter band voor 5G is Nederland nog niet is geveild. Er zijn licenties
afgegeven voor 5G gebruik in de 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz banden. Deze zitten binnen de 4G
transmissiebanden. Internetcontacten kunnen worden onderhouden door glasvezel en gebruik van
bekabelde computers..
De introductie van apparaten ingericht voor 5G functies bij >10 GHz frequenties is onverstandig
zonder relevant in vivo onderzoek. Overheid en medische diensten dienen daarop toe te zien. Indien
dit wijst op enig biologisch risico, dan zouden de 5G uitzendingen met <10GHz frequenties geen
doorgang moeten vinden.
Het wordt sterk aanbevolen dat overheid en medische diensten helpen de blootstelling aan
persoonlijke of omgevings RF velden te beperken, in het bijzonder voor degenen die de typische
symptomen van EHS vertonen, maar ook voor degenen waarbij de plotselinge uitbraak van ziekte
een catastrofale reactie is door blootstelling aan RF velden over de jaren.
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