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3. De gezonDheiDsproblemen in De praktijk

Aanduiding van het EHS probleem
In de tijd zijn er meerdere omschrijvingen van het klachtenpatroon bij blootstelling aan 
EMV geweest. Al in de beginjaren van de digitale technologieontwikkelingen waren er 
huidklachten bij de werknemers in de elektronicalaboratoria en bij beeldschermwerkers. 
De Zweed Eriksson en collega’s hebben daar een uitvoerig overzicht over geschreven. 
De dermatoloog Olle Johansson heeft in die jaren aangetoond dat weefsels in de huid 
als gevolg van EMV gingen ontsteken en dat histamine een rol speelde bij die lokale 
ontstekingsreacties. Maar er was meer. De epidemioloog Lena Hillert (2002) heeft na 
een groot enquêteonderzoek onder burgers van Stockholm gemerkt dat er eigenlijk 
twee klassen van reacties waren. Dat waren respectievelijk de lichamelijke (somatische) 
klachten, zoals huidproblemen en de multisysteem klachten zoals slaapproblemen en 
de daarvan afgeleide klachten met een psychische component die gestuurd werden 
vanuit de hersenen.

Na de sterke uitbreiding van het aantal zendmasten voor de mobiele telefonie (GSM 
en UMTS) begon het op te vallen dat mensen in de omgeving van die masten in 
toenemende mate last kregen van vooral slaapproblemen en met gerelateerde psychische 
klachten. Klachten waren sterker naarmate men dichterbij woonde of werkte. Vooral 
in Duitsland waren er bezorgde artsen en gezondheidswerkers die het verband zagen 
tussen de door de masten uitgestraalde EMV en de gezondheidsklachten. Zij stelden 
het Freiburger Appell op, een wijd verspreid document dat oproept tot behoedzaamheid 
in de omgang met hoogfrequente velden. Tegenwoordig klagen mensen zelden meer 
over huidklachten. Er zit dus een verschuiving in de aard van de hinder die mensen 
ondervinden van verschillende typen van EMV. Voor het eerst heeft een Oostenrijkse 
groep van artsen richtlijnen opgesteld voor de diagnose en behandeling van patiënten 
met EMV gerelateerde gezondheidseffecten, de Guideline of the Austrian medical 
association for the diagnosis and treatment of EMF- related health problems and related 
illnesses (EMF syndrome) (2006). 

Relatie met SOLK symptomen?
Kenmerk van EHS is dat er geen diagnostisch kenmerk is en dat artsen en klinische 
laboratoria zelden organische afwijkingen vinden die de oorzaak van de klachten 
kunnen vormen. EHS werd enige tijd als één van de vage gezondheidsklachten beschouwd, 
waarvan de oplossing gezocht diende te worden in een professionele psychologische 
begeleiding naar acceptatie van het probleem. 

Intussen zijn er meerdere groepen van gezondheidsklachten beschreven die evenmin 
langs zuiver medische weg konden worden opgelost. Zo stelde het Trimbos-instituut 
in 2010 een document op waarin die klachten worden ontleed en ondergebracht onder 
de verzamelnaam SOLK. Dat staat voor Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke 
klachten en somatoforme stoornissen. Daartoe worden gerekend klachten als het chronisch 
vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en het prikkelbare darmsyndroom. De klachten 
en somatische problemen hebben grote gelijkenis met die van EHS, zoals hieronder 
beschreven. 

Naast deze analyse verscheen in 2013 van het Nederlands huisartsengenootschap 
(NHG) een ‘vertaling’ van deze gegevens naar de praktijk van de huisarts, de NHG-
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Standaard somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). De arts kan 
dit bij de hand houden wanneer hij zint op middelen om de patiënt zonder medisch 
identificeerbare aandoeningen te helpen. SOLK is een werkhypothese, een richtlijn om 
een behandelplan op te kunnen stellen dat afgestemd is op de ernst van de situatie met 
de participatie van de patiënt.

Men zou voor een eenheid in begripsvorming wensen dat EHS als één van de SOLK 
klachten zou worden erkend, anderzijds wenst men dat ook weer niet. Want artsen 
zijn gefocust op behandeling van de ziekte van de patiënt, met inachtneming van 
alle voorzorgen en mogelijkheden. Voor EHS-ers echter is het nodig de oorzaak - de 
storende velden - weg te nemen om de klachten te doen verdwijnen. Voor SOLK 
behandelplannen is het de persoon die centraal staat, voor de behandeling van EHS 
dient men zich juist te richten op het voortraject, de fysische oorzaak van de problemen. 
Toch zou het in de toekomst zo kunnen worden dat EHS wel als klacht in dit NHG 
document wordt opgenomen. Er zijn zekere procedurele overeenkomsten met het 
probleem van het prikkelbare darmsyndroom, waar ook geen medisch identificeerbare 
oorzaak voor is aan te wijzen, maar dat toch in de NHG-standaard is opgenomen. We 
wachten op de eerstvolgende revisie over een paar jaren. De bekendheid van de EHS 
problematiek onder artsen en burgers moet eerst worden vergroot.

In dit hoofdstuk analyseren we eerst de problemen die elektrogevoelige mensen in 
ons land rapporteerden bij blootstelling aan EMV in hun omgeving. De gegevens zijn 
gebaseerd op enquêtes die over een reeks van jaren werden gehouden onder mensen die 
zich uit eigener beweging meldden met EHS problemen. Ter aanvulling en vergelijking 
worden EMV effecten uit andere bron vermeld.

3.1. Korte- en langetermijn EMV effecten
We moeten twee verschillende deelgebieden van interesse onderscheiden: 

1. De kortetermijn EHS klachten: Relatief snelle effecten op het hele organisme (elektrostress) 
waar de persoon dagelijks als EHS klachten mee te maken heeft. Het grootste deel 
van de klachten komt voort uit blootstellingen aan elektronische apparatuur thuis, op 
school of in de werkomgeving, die tot een sterk verminderd welbevinden leiden. We 
zullen de meeste aandacht aan dit laatste deelgebied besteden, niet in het minst omdat 
de effecten altijd relatief snel worden onderkend. Als in een vroegtijdig stadium acties 
worden ondernomen om de blootstelling te verminderen, blijkt de kans op verergering 
van de klachten klein en de kans op herstel groot. 

2. De langetermijn effecten op kankerinductie en genotoxische effecten spelen o.a. op 
kankerinductie door DNA beschadiging. Maar ook aandoeningen aan cel- en 
orgaanfuncties komen voor, weken, maanden of jaren na blootstelling aan EMV. 
Daarnaast worden in sommige personen nerveuze, immuun- en hormoonfuncties 
verstoord (zie hoofdstukken 9-11).
Dit hoofdstuk gaat specifiek in op EHS klachtenop korte termijn.

EHS klachten die mensen per enquête hebben gemeld
Een belangrijke bron van informatie is de enquête die sinds 2003 gehouden werd onder 
elektrogevoelige personen die steun zochten bij de Stichting EHS. Het databestand telt 
in 2013 ruim 400 cases uit Nederland. Die enquête was uitsluitend gericht op klachten 
die mensen ten tijde van enquêtering ervoeren. In geen der gevallen werd gemeld dat 
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iemand leed aan een hersentumor of andere vorm van kanker. De klachten die mensen 
meldden lopen per persoon sterk uiteen (zie Schooneveld en Kuiper). In figuren 3.1. en 
3-2 en in tabel 3.1. wordt een overzicht gegevens van de aard van de klachten. 

Let wel: Tot nu toe is er geen enkel effect gezien dat als een directe reactie op blootstelling 
kan gelden. Sommige mensen kunnen binnen enkele seconden of minuten ‘opmerken’ 
dat ze zich in een hen storend veld bevinden, maar dat ze het veld ‘voelen’ is nooit 
gebleken. Ook is er geen duidelijke ‘marker’ voor een elektrogevoeligheid. Daarom 
moeten we het doen met reacties die achteraf worden ervaren en die alle berusten op 
secundaire effecten van het organisme (het zenuwstelsel) op blootstelling aan storende 
EMV. Deze vertragingen in effect duiden er op dat er na binnenkomst van een EMV 
prikkel een fysiologisch proces op gang komt, waarvan vervolgens het effect wordt 
gevoeld. Wat we dus zien is altijd een indirect effect.
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gehoor, de gezichtszin en beharing van de huid. 

Veel van de gemelde EHS symptomen komen in combinatie voor. Individuele reacties 
verschillen enorm van elkaar, maar zoals hier zichtbaar is gemaakt komt er een aantal 
effecten in veruit de meeste mensen voor. 
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Individuele variaties 
De klachten die mensen rapporteren vertegenwoordigen een enorm brede waaier van kleine en 
grote EHS symptomen. De kritische arts die op zijn spreekuur een groep EHS-ers te zien krijgt en 
de klachten van elk van hen aanhoort, zal daar geen systeem in zien en zal de mensen zonder 
verdere adviezen naar huis sturen. Er zit echter wèl systeem in, in die zin dat ieder zijn eigen 
klachten heeft zien ontwikkelen en die veranderen niet zo gauw. Per individu zijn de klachten 
constant; het verwarrende is dat het aangeboren stresssysteem in de stressuitingen verschilt van 
ieder ander. 

Figuur 3-3. Zie het verband tussen de aanwezigheid van
EMV en EHS klachten. Verschillende EMV dragen bij aan 
‘elektrosmog’ in de ruimte. Specifieke veldcomponenten 
daarin veroorzaken in personen A, B of C specifieke 
klachten: neurologische, somatische en/of psychische 
klachten. Iedere persoon heeft een eigen repertoire van 
klachten. Per individu bekeken heeft een bepaald veld  een 
herhaalbaar effect. Per groep van personen bekeken lijkt er 
door de grote individuele variaties geen systeem in te 
ontdekken.
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Individuele variaties
De klachten die mensen rapporteren vertegenwoordigen een enorm brede waaier van 
kleine en grote EHS symptomen. De arts die op zijn spreekuur een groep EHS-ers te 
zien krijgt en de klachten van elk van hen aanhoort, zal daar geen systeem in zien en 
zal de mensen zonder verdere adviezen naar huis sturen. Er zit echter wèl systeem in, 
in die zin dat ieder zijn eigen klachten heeft zien ontwikkelen en die veranderen niet 
zo gauw. Per individu zijn de klachten constant; het verwarrende is dat het aangeboren 
stresssysteem in de stressuitingen verschilt van ieder ander. 
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43.2. Velden rond de elektronica van mobieltjes
Wie een mening heeft over bezwaren van mobiel bellen heeft het altijd over de kans 
op het krijgen van hersentumor. Dat is aansprekend, voorstelbaar en de tumoren zijn 
telbaar. De dokter kan het vaststellen. Maar er is meer aan de hand. Objectief gezien 
zijn de dagelijkse problemen van mensen, die tegen de straling van mobieltjes een 
overgevoeligheid hebben opgebouwd, getalsmatig veel erger. De problemen van hen zijn 
er altijd en overal, hoewel variabel in hevigheid en de dokter kan die klachten niet goed 
doorzien of een behandeling opstellen. Voorbeelden van klachten zijn: duizeligheid, rode 
oren vanwege de warmteontwikkeling uit de mobieltjes zelf; oorsuizingen, hoofdpijnen, 
concentratiestoringen en andere klachten. Zij gaan daar niet aan dood, de dokter en 
leveranciers van mobieltjes verzekeren je dat het ‘tussen de oren zit’ en het is zaak orde 
te scheppen in je eigen woon-/werkruimte.

Hoewel de meeste mensen nergens last van denken te hebben, merkt een opmerkelijk 
aantal personen toch wel dat ze wat vaag en afwezig worden tijdens mobiel bellen. 
Extreem gevoelige personen kunnen niet meer samenzijn met mensen in een ruimte 
waar gebeld wordt, of waar WiFi en andere zendertypen in bedrijf zijn. Of dat dezelfde 
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mensen zijn die later door de EMV tumoren gaan oplopen of andere ellende krijgen, 
is niet te zeggen. Onderzoeken naar deze EHS aspecten en mogelijke relaties met 
tumorvorming zijn nog niet gedaan. 

Sommige extreem elektroevoelige mensen lhebben ast van de mobiele telefoons van 
anderen, tot op meters afstand. Ook wanneer er niet eens gebeld wordt en het mobieltje 
in de zak gehouden wordt. Het is voor omstanders zaak daar rekening mee te houden. 

Wanneer er niet actief gebeld wordt zal het mobieltje meestal geen hoogfrequente 
velden uitstralen. Toch is dus er de mogelijkheid dat dan de laagfrequente magnetische 
wisselvelden uit het mobieltje EHS hinder veroorzaken. Mensen zijn zich daar niet van 
bewust.

3.3. Analyse van de klachtenpatronen

Gemoedstoestand
Naar blijkt uit de enquêtes ervaren EHS-ers de periode van elektrostress als een sombere 
gemoedstoestand, waarbij de buitenwereld wat wordt buitengesloten. Externe prikkels 
als fel licht, lawaai en gezelschappen worden gemeden. Mensen zijn in zichzelf gekeerd, 
wat autistisch, contactgestoord en afwezig. Er worden weinig initiatieven genomen. 
Signalen van buiten dringen wat moeizaam door, hoewel zintuigen prima functioneren. 
Het korte-termijngeheugen functioneert bijna niet, het concentratievermogen is 
gereduceerd. Men slaapt slecht, hoewel men overdag slaperig is. Er zijn onbestemde 
angsten, paranoiagevoelens en suïcidegedachten. Maar eenmaal terug in een elektrisch 
‘schone’ omgeving, gaat alles binnen één of twee dagen weer normaal.

Het lijkt er op alsof de combinatie van EMV met emotionele stress een EHS-
uitlokkende factor is. Hoe die toestand zich verder ontwikkelt hangt van de persoon 
af.

Individuen reageren niet op dezelfde manier
De respons is bij de meeste mensen variabel, wat vermoedelijk samenhangt met de 
stemming en de beleving van een primaire stressreactie. Reacties zijn per persoon wel 
voorspelbaar en op korte termijn onveranderlijk. Na een ‘schoon’ weekendje weg is 
de stemming op maandagmorgen doorgaans prima. Op de één of andere manier is 
dat gunstig voor de weerstand tegen gevaarlijke velden en kan men er weer een dagje 
tegen. Omgekeerd komen alle velden harder aan wanneer men moe is aan het eind van 
de week of na een vervelende ervaring op het werk of onderweg. Kortom, de mentale 
toestand is de factor die we later aanduiden als de emotionele versterkingsfactor. De 
consequentie is dat milde EMV in depressieve toestand een sterke reactie geven die de 
persoon verder in de put helpt. Deze veronderstelling is gebaseerd op de waarneming 
van het depressieve gedrag van personen die zich aan het arbeidsproces onttrekken en 
zich low profile gaan opstellen.

Het standaardadvies aan mensen met EHS is een poosje te verblijven in een elektrisch 
‘schone’ omgeving. Wie daar van opknapt en bij terugkeer naar huis weer terugvalt in de 
oude kwaal weet in elk geval dat EMV de oorzaak zijn van de gezondheidsproblemen. 
Deze strategie heeft ook een keerzijde. Sommige mensen herstellen tijdens het schone 
testverblijf dermate goed dat de overgang naar de ‘vuile’ toestand thuis of op het werk 
als heel moeilijk ervaren wordt en een sterk negatieve reactie oproept. Blijkbaar is men 
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in de ‘uit huis’ situatie helemaal ‘gereset’. Nieuwe confrontaties met de traditionele EMV 
hebben het vervelende gevolg van een verhoogde gevoeligheid. Maar hieruit blijkt ook 
dat een EMV-rijke omgeving tot op zekere hoogte ‘went’. Men bouwt gaandeweg een 
zekere tolerantie op. Maar ieder heeft in dit opzicht zijn eigen ervaringen.

De EHS klachten kunnen in de tijd veranderen 
Sommige mensen reageren na een EMV blootstelling met een enkele klacht, bijvoorbeeld 
hoofdpijn, moeheid of anderszins. De meesten echter kennen een combinatie van 
twee of (veel) meer psychische en somatische klachten. In de loop van de tijd kan het 
klachtenpatroon veranderen, vooral bij de mensen die in staat zijn hun omgeving te 
managen. We veronderstellen dat dit het gevolg is van de eliminatie van risicofactoren, 
waarmee ook de bijbehorende klachten achterwege blijven. Nieuwe bronnen van 
EMV dienen zich in de loop van de tijd aan en geven weer andere problemen. Bij een 
verregaande EMV sanering kan men vrijwel klachtenvrij leven. Maar de gevoeligheid 
op zich verdwijnt niet en men moet op zijn hoede blijven voor verhevigende of nieuwe 
bronnen van EMV.

Gaan de problemen ooit over? 
Ja, wanneer men het kan organiseren om zowel zijn eigen omgeving als het werk 
stralingsarm in te richten. De gevoeligheid als zodanig blijft, maar wordt in de loop van 
de tijd minder. Ook de vaak bijkomende overgevoeligheden voor andere milieufactoren 
kunnen dan afnemen. Het wordt geleidelijk aan gemakkelijker zich in de maatschappij 
te bewegen, omdat men zijn blootstellingsrisico’s kent en de grootste gevaren 
kan omzeilen of elimineren. Blijkbaar kan het lichaam in een ‘schoon’ milieu weer 
regenereren. Ergens in de reactieketen van prikkelwaarneming tot stressverwerking 
is de angel uit de cascade van reacties gehaald. Een bijkomend prettig verschijnsel is 
dat ook de andere gevoeligheden als allergieën en intoleranties grotendeels kunnen 
verdwijnen. Niet helemaal en het blijft oppassen, maar toch.

Wat als er geen maatregelen genomen worden?
Mensen reageren heel verschillend op het besef dat EMV hen kunnen hinderen. 
Sommigen zijn assertief genoeg en proberen uit te vinden welke apparaten hen precies 
hinderen en welke veldtypen dat betreft. Veldreductie geeft dan de nodige verlichting. 
Anderen, die dat te laat ontdekken, zijn soms al sociaal en maatschappelijk uitgerangeerd 
en hebben niet meer de kracht en middelen om passende maatregelen te nemen. 
Daarbij komt dat het immuunsysteem kan zijn verstoord en dat zich ook vatbaarheden 
voor andere milieufactoren en pathogenen ontwikkelen. Herstelmogelijkheden worden 
dan wel problematisch.

Is EHS leeftijdsafhankelijk? 
Onze leeftijdsstatistieken leren dat de problemen in alle leeftijdsgroepen voorkomen. 
Recente waarnemingen lijken aan te tonen dat steeds meer jongeren symptomen van 
EHS vertonen. Dat is een slecht vooruitzicht voor diegenen die nog een leven voor 
zich hebben, in een tijd waarin de veldsterkten naar verwachting voorlopig alleen maar 
zullen toenemen.
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Is EHS erfelijk?
Ruim een kwart van de mensen die de enquête invulden meldden dat ze één of meer 
bloedverwanten hadden, die ook elektrogevoelig waren. Dat kan er op duiden dat de 
aanleg om EHS te ontwikkelen een genetische component heeft. Maar zou dat ook 
in het laboratorium te testen zijn? Naar anekdotische berichten van een Amerikaanse 
arts is dat te zien aan het immuunsysteem, met name aan de markers die op de witte 
bloedlichaampjes zitten en zorgen voor de immuunherkenning van vreemde stoffen: 
de zogenaamde Human leucocyte antigens (HLA). In 20% van de mensen bevatten die 
antigenen tegen schimmels. Het zou juist binnen deze groep van mensen zijn dat zich 
EHS kan ontwikkelen. Wetenschappelijk is dat overigens nog niet vastgesteld.

Uit dezelfde bron komt het bericht dat mensen met kwikbelasting extra gevaar lopen, 
omdat dat metaal de functie van zenuwcellen ernstig belemmert. Het kwik uit amalgaam 
van tandvullingen zou langzaam oplossen en via het bloed in het zenuwstelsel terecht 
komen. Sommigen trekken daaruit de consequentie dat ze het amalgaam maar uit 
het gebit laten verwijderen en vervangen door composiet. Dat is een kunststof die de 
tandarts bereidt door twee stoffen te mengen, waarbij de substantie katalytisch verhardt. 
Wanneer dat niet zorgvuldig laagje voor laagje gebeurt, lekken er residuen weg, waar 
mensen met een chemische overgevoeligheid heftig op reageren. Zo heftig, dat ze weer 
terugkeren naar amalgaam. 

Het malaisegevoel
Elektrogevoelige personen die geen kans zien om de EMV in hun omgeving te 
ontlopen lopen de kans met hun gezondheid in een neergaande spiraal te komen. Het 
weerstandsvermogen vermindert en het immuunsysteem gaat vreemd doen of laat 
het afweten; het hangt er maar van af welk deel van het systeem onder de loep wordt 
genomen. Bekende klachten zijn oplopen van een acute verkoudheid en loopneus, pijn 
in spieren en gewrichten, opgezette slijmvliezen van neus, ogen en mond enzovoort. 
De weerstand tegen infecties van bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers wordt 
kleiner. Door de productie van cytokinen door de bloedcellen ontstaan overal in het 
lichaam en ook in de hersenen ontstekingsreacties, die het ziektegevoel opwekken. 
Vanuit die verzwakte toestand kunnen allergieën en intoleranties toeslaan en kan er 
een overgevoeligheid voor allergenen, stuifmeel, voedsel, chemische verbindingen of 
geuren ontstaan. 

Slaapkwaliteit
Veel scholieren melden dat ze gewoonlijk slecht slapen, moe op school komen en 
onderpresteren. Onderzoeken als die van Röösli en Hug (2011) hebben al aangetoond 
dat het mobiel bellen in de avond een effect heeft op de EEG en dat deze verstoring 
oorzaak van het slaapgedrag is. Maar bij volwassenen is zo’n verband er niet. Wanneer 
GSM velden in een slaaplaboratorium aan vrijwilligers werden aangeboden bleek dat 
de uitslag in vooral de alfa-regionen te versterken. De slapende proefpersoon is zich 
daar niet van bewust. Ook mensen die zeiden elektrogevoelig te zijn, werden door die 
bestraling niet erger ‘gestoord’ dan de niet gevoelige controlepersonen.

Relatie tussen het type stoorveld en het klachtenpatroon?
Iedere keer dat een elektrogevoelig persoon door een schadelijk veld getroffen wordt 
–naar hij of zij achteraf constateert- , worden dezelfde gezondheidsklachten ervaren. 
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Tussen personen zijn de klachten verschillend maar per persoon zijn ze reproduceerbaar. 
Daarbij lijkt het er niet toe te doen welk type veld hier aan de orde is, hoog- of laagfrequent. 
De effecten blijven doorgaans hetzelfde. Daar staat tegenover dat sommigen bij het snel 
‘aanvoelen’ van een schadelijk veld, vaak wel zeggen te kunnen aangeven welk type veld 
het betreft en soms ook nog uit welke richting het komt. Bewijzen voor de juistheid van 
die beweringen zijn helaas schaars en vooral blijft het jammer dat zelden is nagegaan 
tot welke EHS klachten dat veldcontact zal leiden, na verstrijken van de latentietijd. Niet 
alle veldcontacten hoeven te leiden tot EHS klachten.

Het interessante punt blijft wel of uiteenlopende veldtypen toch een overeenkomstige 
fysiologische uitwerking kunnen hebben. Vooralsnog lijkt het een tombola: het is niet 
te voorspellen welk probleem iemand gaat ontwikkelen. Ook tussen leden van een 
gezin, of tussen andere bloedverwanten is er soms nauwelijks overeenkomst in EHS 
symptomen, terwijl er toch aanwijzingen zijn dat er genetische componenten in het spel 
zijn bij het kunnen ontwikkelen van EHS.

3.4. Betrokken orgaansystemen

Het hart-/vaatsysteem
Hartslag, contractiesterkte en ritmiek worden door verschillende delen van het 
zenuwstelsel geregeld en bij sommige mensen levert een EMV blootstelling problemen 
op met het hart. De één ondervindt een sterk onregelmatige hartslag die medisch 
ingrijpen vereist, een ander reageert met het wegvallen van iedere regulatie, waardoor het 
hart in een vast ritme blijft doorkloppen, zonder te reageren op wisselende lichamelijke 
en psychische belasting. Beide reacties zijn ongewenst. Een afwijkende hartslag is 
een symptoom van verstoorde functies van het sympathische of parasympathische 
zenuwstelsel. Het hart reageert momentaan op de schakelmomenten met aanvankelijk 
een oppervlakkige versnelde en verslapte hartslag, gevolgd door een onmiddellijk 
herstel bij beëindiging van blootstelling.

Hartslag beïnvloeding door hoogfrequente velden
Wars van de psychologische testprocedures heeft de bioloog Magda Havas  met Colling 
(2010 en 2011) met vrijwilligers interessante proeven gedaan die weliswaar geen grote 
internationale aandacht hebben getrokken, maar die wel een brede kijk geven op de 
reacties van het lichaam op zowel hoog- als laagfrequente velden. Daaruit bleek dat het 
hart bijna onmiddellijk reageert op bestraling van de proefpersoon met hoogfrequente 
velden.

Sommige personen die werden blootgesteld aan het veld van een Dect basisstation 
vertoonden bij het signaal-aan een onmiddellijke versnelling van de hartslag en bij 
signaal-uit was het effect weer over (figuur 3-4). Havas merkt op dat niet iedereen deze 
reactie vertoont; ook hier is de reactie dus individueel bepaald.

Havas vermoedt dat de steeds vaker voorkomende plotselinge hartstilstand bij jonge 
atleten ook aan EMV te wijten is. De suggestie wordt in de hand gewerkt doordat de 
sterke toename vanaf 1998 van draadloze communicatievormen hand in hand gaat met 
de toename van het aantal jong-overledenen.
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3. De gezondheidsproblemen in de praktijk 

Figuur 3-4. Effect van draadloze 
communicatie op de hartslag. Sommige 
personen reageren sterk op het signaal 
van een snoerloze Dect telefoon met een 
versnelling van de hartslag. Normaal klopt 
het hart tamelijk regelmatig en vertoont in 
dit geval 56-58 slagen per minuut 
(bovenste grafiek). Bij het aanzetten van 
een Dect telefoon gaat het hart plotseling 
versnellen tot 122-129 slagen per minuut. 
Bij Dect-uit komt het normale tempo terug 
(onderste grafiek).

• Bron: Havas, met toestemming. 

Havas vermoedt dat de steeds vaker voorkomende plotselinge hartstilstand bij jonge atleten ook 
aan EMV te wijten is. De suggestie wordt in de hand gewerkt doordat de sterke toename vanaf 
1998 van draadloze communicatievormen hand in hand gaat met de toename van het aantal jong-
overledenen.

‘Racing heart’ bij blootstelling aan Dect telefoon en WiFi  
In provocatie-experimenten van Magda Havas is gebleken dat sommige personen momentaan een 
sterk versnelde, maar zwakkere, hartslag krijgen wanneer het signaal van een Dect- of een WiFi-
basisstation hen bereikt. Bij het weghalen van deze hoogfrequente EMV bronnen is dat effect ook 
direct weer verdwenen. Hoe deze prikkels het hart bereiken is niet opgehelderd. Niet alle personen 
reageren echter op dezelfde manier, wat er op duidt dat ook hier sprake is van een zekere 
gevoeligheid die men bezit of kan verwerven. Het autonome zenuwstelsel zal hier zeker een rol 
spelen.
Ook in andere gevallen geeft blootstelling aan het signaal van een WiFi installatie problemen: 
Sommigen ervaren dat hun hart soms op hol slaat of gaat fibrilleren, soms met pijn op de borst. 
Maar ook jonge schoolkinderen in Canada lijden aan dit verschijnsel. In een aantal gevallen kon 
dit toegeschreven worden aan de WiFi installatie in school, want wanneer de WiFi werd uitgezet 
was het verschijnsel van ‘racing heart’ verdwenen.

Hartslag bij baby’s 
Bij baby’s in de couveuse kan de hartslag snel reageren op EMV uit het apparaat, naar Bellieni 
vond. Die couveuses worden mechanisch geventileerd en als de elektromotor werd aangezet bleek 
er ter plekke van het matrasje een magnetisch wisselveld van 1000 nT te heersen. Baby’s 
hartslagvariaties veranderden momentaan en werden weer normaal wanneer de ventilator werd 
uitgezet. De invloed van andere factoren op de hartslag, zoals lawaai, kon worden uitgesloten. De 
conclusie is dat het autonome zenuwstelsel, dat de hartslag regelt, heel goed en snel op 
magnetische velden kan reageren. Dat geldt voor laag- zowel als hoogfrequente velden. Het lijkt 
de onderzoekers een traumatische toestand baby’s in dergelijke voorzieningen onder te brengen.

Bloeddruk en -samenstelling  
De bloeddruk wordt door meerdere factoren geregeld. EMV blootstelling heeft bij sommigen een 
sterk verhogende, dan wel verlagende werking, afhankelijk van de conditie van die persoon. Als 
bepaalde taken moeten worden verricht, die in een EMV omgeving tot werkstress leiden, wordt de 
bloeddruk hoger naarmate het meer inspanning vergt om die taken af te krijgen. 
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signaal van een Dect- of een WiFi-basisstation hen bereikt. Bij het weghalen van deze 
hoogfrequente EMV bronnen is dat effect ook direct weer verdwenen. Hoe deze prikkels 
het hart bereiken is niet opgehelderd. Niet alle personen reageren echter op dezelfde 
manier, wat er op duidt dat ook hier sprake is van een zekere gevoeligheid die men 
bezit of kan verwerven. Het autonome zenuwstelsel zal hier zeker een rol spelen. 
Ook in andere gevallen geeft blootstelling aan het signaal van een WiFi installatie 
problemen: Sommigen ervaren dat hun hart soms op hol slaat of gaat fibrilleren, 
soms met pijn op de borst. Maar ook jonge schoolkinderen in Canada lijden aan dit 
verschijnsel. In een aantal gevallen kon dit toegeschreven worden aan de WiFi installatie 
in school, want wanneer de WiFi werd uitgezet was het verschijnsel van ‘racing heart’ 
verdwenen.

Hartslag bij baby’s
Bij baby’s in de couveuse kan de hartslag snel reageren op EMV uit het apparaat, naar 
Bellieni vond. Die couveuses worden mechanisch geventileerd en als de elektromotor 
werd aangezet bleek er ter plekke van het matrasje een magnetisch wisselveld van 1000 
nT te heersen. Baby’s hartslagvariaties veranderden momentaan en werden weer normaal 
wanneer de ventilator werd uitgezet. De invloed van andere factoren op de hartslag, 
zoals lawaai, kon worden uitgesloten. De conclusie is dat het autonome zenuwstelsel, 
dat de hartslag regelt, heel goed en snel op magnetische velden kan reageren. Dat geldt 
voor laag- zowel als hoogfrequente velden. Het lijkt de onderzoekers een traumatische 
toestand baby’s in dergelijke voorzieningen onder te brengen.

Bloeddruk en -samenstelling 
De bloeddruk wordt door meerdere factoren geregeld. EMV blootstelling heeft bij 
sommigen een sterk verhogende, dan wel verlagende werking, afhankelijk van de 
conditie van die persoon. Als bepaalde taken moeten worden verricht, die in een 
EMV omgeving tot werkstress leiden, wordt de bloeddruk hoger naarmate het meer 
inspanning vergt om die taken af te krijgen. 
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Bloedcellen
Wanneer bloedcellen buiten het lichaam bestraald worden met hoogfrequente velden 
(900 MHz) lopen ze schade op, naar Lu en medewerkers (2012) vonden. Na 8 uur was 
al 37% doodgegaan. Dat was het gevolg van de vorming van reactieve vrije radicalen 
(ROS) in de mitochondrieën. Er waren in de cel onvoldoende stoffen aanwezig met 
een anti-oxydantenwerking om die zuurstof te neutraliseren. Er is geen reden om aan 
te nemen dat deze werking niet ook optreedt bij bloedcellen in perifere weefsels als de 
huid.

Huidweerstand bij emotionele belasting
Mensen verschillen in de vochtigheid van hun huid; met het vochtgehalte verandert ook 
de ohmse weerstand. Naarmate we meer gaan transpireren zal de weerstand afnemen. 
Daar is ook het principe van de leugendetector op gebaseerd: wanneer een door de politie 
verdacht persoon psychisch belast wordt door leugens te vertellen, zal hij gaan zweten 
en zal de leugendetector dat ook aangeven. Evenzo zal een elektrogevoelig persoon, die 
aan een EMV wordt blootgesteld, gaan transpireren en een veranderde huidweerstand 
gaan vertonen. Een klamme huid is een duidelijk en veel voorkomend EHS effect. 
Omgekeerd is iemand met een lagere huidweerstand ook gevoeliger voor EMV, zoals 
de Oostenrijkse onderzoekers Leitgeb en Schrottner (2003, 2008) vaststelden. De 
prikkeldrempel waarbij een persoon bij een elektrische prikkeling van de onderarm een 
duidelijke pijnsensatie voelde, lag bij iemand met een lage huidweerstand gemiddeld 
lager dan bij iemand met een hogere weerstand (drogere huid). Het is misschien niet 
toevallig dat elektrogevoeligen ook een gevoeliger huid bleken te hebben, hoewel er een 
belangrijke overlap tussen beide categorieën bestaat. 

De algemene vraag blijft dus of de huid een functie vervult bij de signalering van 
elektrische wissel- of gelijkstroomvelden, zelfs als de persoon zich daar niet van bewust 
is. Muizen die aan een 60Hz wisselstroomveld werden blootgesteld, vertoonden 
zichtbare trillingen van de snorharen in het 60Hz ritme. Leung (1990) nam waar dat er 
door de huid van die dieren een bruine substantie (talg) werd afgegeven en na verloop 
van tijd vielen de dieren dood neer. Het lijkt er op dat er zich een stressreactie voordoet 
die daar debet aan is. Zoiets gebeurt ook als reactie op het afknippen van de snorharen 
bij ratten: ze sterven aan overmatige stress nu ze geen input uit de tastharen ervaren. 
Ook elektrogevoelige personen rapporteren regelmatig dat ze spoedig na een heftige 
blootstelling aan EMV jeuk aan de behaarde hoofdhuid krijgen en het haar moeten 
wassen om zich weer prettig te voelen. 

Spieren
De neurologische aansturing van spieren in verschillende delen van het lichaam kan in 
de war raken. Dat uit zich in zeer uiteenlopende klachten als krampen, vooral van de 
hoofdhuid, nekspieren, pols en onderarm en onderbenen, ‘restless legs’, onderhuidse 
spiertrekkingen van de benen die een jeukerig gevoel geven, krampen in de buik, 
ingewanden, sluitspieren van blaas en anus etc. 

Een regelmatig geuite klacht van elektrogevoeligen is dat men op bepaalde plekken 
op straat door de knieën zakt: men verliest tijdelijk de controle over ledematen. 
Interessant is dat mensen met EHS soms klagen over spierpijnen die niets te maken 
hebben met fysieke inspanning. Die pijnen aan spieren en spieraanhechtingen komen en 
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gaan en soms wordt er een verband gelegd met blootstelling aan EMV. Er zijn duidelijke 
overeenkomsten met de aandoening fibromyalgie (FM), ook wel weke-delen reuma 
genoemd. Sommigen uit de hoek van de FM melden omgekeerd dat hun problemen 
minder worden wanneer ze niet alleen in een warmer klimaat vertoeven, maar ook 
minder stress ervaren door verminderde blootstelling aan EMV. FM kan dus gevoeglijk 
als een EHS kenmerk aangemerkt worden. Een medische remedie is er evenmin als voor 
EHS; alleen pijnstillers en tranquillizers worden door de arts voorgeschreven. 

3. De gezondheidsproblemen in de praktijk 

Tabel 3-1. Laboratoriummetingen van fysiologische EHS effecten
• verhoogde bloedsuikerconcentratie (bij ‘vuile stroom’)
• verhoogde bloeddruk 
• verlies normale hartslagvariaties: dysfunctie van het autonome zenuwstelsel
• versnelde hartslag (bij dubbelblinde WiFi en Dect provocatiestudies verlaagde 

huidweerstand)
• verminderde doorbloeding van de huid (warmteconservering)
• te lage melatonineconcentratie 
• verhoogde concentratie stresshormonen
• chronische ontstekingen 
• schildklier en lever dysfunctie doorbloeding hersenen geremd 
• verhoogde concentratie HSP-25 en -70 en S100B eiwit  als uitingen van 

weefselstress
• verhoogde histamineconcentratie in het bloed.

Klinisch meetbare effecten aan hart en bloedvaatstelsel 
Tabel 3-1 geeft een aantal fysiologische processen die in klinisch onderzoek te meten zijn en die 
alleen of in combinatie met andere factoren als EHS symptomen kunnen worden opgevat.
In een ongepubliceerde congresmededeling vertelde de Franse oncoloog, professor Dominique 
Belpomme van het Parijse ARTAC instituut voor kankeronderzoek, dat hij aan de hand van 
bloedonderzoek bij een paar honderd EHS patiënten aangetoond had dat er in het bloedbeeld toch 
wel interessante correlaties met EHS klachten te zien zijn. 
Ten aanzien van de volgende klachten bij de aangegeven percentages van zijn patiënten vond 
Belpomme afwijkende waarden (Tabel 3-2):

Tabel 3-2. Afwijkingen in het bloedbeeld van EHS patiënten (Ref**] (Belpomme)
• verlaagde vitamine D spiegel, wat wijst op een metabolische verstoring (71,9%)
• verhoogde waarden voor heatshock proteïnen HSP27 en HSP70, wat wijst op 

cellulaire stress (45%)
• verhoogde antilichamen tegen O-myeline, wat wijst op cellulaire stress (27,5%)
• verhoogde S100B eiwit, wat wijst op hersenproblemen (13,9%)
• verhoogd histaminegehalte, wat wijst op ontstekingsverschijnselen door histamine 

afgifte door mestcellen (35,8%)
• verhoogde antilichamen van het IgE type, wat wijst op een allergie (22,5%)
• verminderde melatonine uitscheiding wat wijst op een verminderde synthese in de 

pijnappelklier (33,3%).

Dahmen en medewerkers maten in het bloed stoffen die gelden als markers voor een verstoorde 
schildklier- en leverwerking. Ze kregen aanwijzingen voor het bestaan van chronische 
ontstekingen, mogelijk door de circulerende cytokinen. Eén en ander moet verder uitgezocht 
worden. Geen van de proefpersonen vertoonde alle kenmerken van verstoorde functies; er was 
tussen de individuen een brede spreiding in symptomen. Dat klopt met onze bevindingen dat ieder 
individu zijn eigen manier heeft ontwikkeld om zijn stresstoestand te uiten.

11

Klinisch meetbare effecten aan hart en bloedvaatstelsel
Tabel 3-1 geeft een aantal fysiologische processen die in klinisch onderzoek te meten 
zijn en die alleen of in combinatie met andere factoren als EHS symptomen kunnen 
worden opgevat.

In een ongepubliceerde congresmededeling vertelde de Franse oncoloog, professor 
Dominique Belpomme (2011) van het Parijse ARTAC instituut voor kankeronderzoek, 
dat hij aan de hand van bloedonderzoek bij een paar honderd EHS patiënten aangetoond 
had dat er in het bloedbeeld toch wel interessante correlaties met EHS klachten te zien 
zijn. Ten aanzien van de volgende klachten bij de aangegeven percentages van zijn 
patiënten vond hij afwijkende waarden (Tabel 3-2):
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Tabel 3-1. Laboratoriummetingen van fysiologische EHS effecten
• verhoogde bloedsuikerconcentratie (bij ‘vuile stroom’)
• verhoogde bloeddruk 
• verlies normale hartslagvariaties: dysfunctie van het autonome zenuwstelsel
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• verhoogde histamineconcentratie in het bloed.

Klinisch meetbare effecten aan hart en bloedvaatstelsel 
Tabel 3-1 geeft een aantal fysiologische processen die in klinisch onderzoek te meten zijn en die 
alleen of in combinatie met andere factoren als EHS symptomen kunnen worden opgevat.
In een ongepubliceerde congresmededeling vertelde de Franse oncoloog, professor Dominique 
Belpomme van het Parijse ARTAC instituut voor kankeronderzoek, dat hij aan de hand van 
bloedonderzoek bij een paar honderd EHS patiënten aangetoond had dat er in het bloedbeeld toch 
wel interessante correlaties met EHS klachten te zien zijn. 
Ten aanzien van de volgende klachten bij de aangegeven percentages van zijn patiënten vond 
Belpomme afwijkende waarden (Tabel 3-2):

Tabel 3-2. Afwijkingen in het bloedbeeld van EHS patiënten  (Belpomme 2011)
• verlaagde vitamine D spiegel, wat wijst op een metabolische verstoring (71,9%)
• verhoogde waarden voor heatshock proteïnen HSP27 en HSP70, wat wijst op 

cellulaire stress (45%)
• verhoogde antilichamen tegen O-myeline, wat wijst op cellulaire stress (27,5%)
• verhoogde S100B eiwit, wat wijst op hersenproblemen (13,9%)
• verhoogd histaminegehalte, wat wijst op ontstekingsverschijnselen door histamine 

afgifte door mestcellen (35,8%)
• verhoogde antilichamen van het IgE type, wat wijst op een allergie (22,5%)
• verminderde melatonine uitscheiding wat wijst op een verminderde synthese in de 

pijnappelklier (33,3%).

Dahmen en medewerkers maten in het bloed stoffen die gelden als markers voor een verstoorde 
schildklier- en leverwerking. Ze kregen aanwijzingen voor het bestaan van chronische 
ontstekingen, mogelijk door de circulerende cytokinen. Eén en ander moet verder uitgezocht 
worden. Geen van de proefpersonen vertoonde alle kenmerken van verstoorde functies; er was 
tussen de individuen een brede spreiding in symptomen. Dat klopt met onze bevindingen dat ieder 
individu zijn eigen manier heeft ontwikkeld om zijn stresstoestand te uiten.
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Dahmen en medewerkers maten in het bloed stoffen die gelden als markers voor een 
verstoorde schildklier- en leverwerking. Ze kregen aanwijzingen voor het bestaan van 
chronische ontstekingen, mogelijk door de circulerende cytokinen. Eén en ander moet 
verder uitgezocht worden. Geen van de proefpersonen vertoonde alle kenmerken van 
verstoorde functies; er was tussen de individuen een brede spreiding in symptomen. Dat 
klopt met onze bevindingen dat ieder individu zijn eigen manier heeft ontwikkeld om 
zijn stresstoestand te uiten.

3.5. Bedreigingen door andere milieufactoren

Invloed van conditie en overige andere milieufactoren
Steeds weer blijkt dat de vatbaarheid voor EMV en andere milieufactoren kan worden 
beperkt door te werken aan een goede lgezondheid, voeding en beweging en te 
wonen in en gezonde omgeving.  Verhoging van de weerstand helpt! 

Het EHS probleem wordt over het algemeen als verschijnsel op zichzelf bekeken, 
zelden als milieufactor naast andere factoren. Dat is jammer omdat de ‘flankerende’ 
gezondheidsklachten zeker een rol kunnen spelen. Naar bleek uit de enquêtes komt EHS 
bij 68% van de respondenten voor in combinatie met één of meer van de aandoeningen 
als, bijvoorbeeld:

•	 multi-chemical sensitivity (MCS), 
•	 chronisch polymorfe lichtdermatose (CPLD), 
•	 fibromyalgie (FM), 
•	 ultralaag geluid (ULG)
•	 sick building syndrome (SBS), 
Daarnaast kunnen er psychische factoren als stress en emotionele calamiteiten aan de 
EHS klachten ten grondslag liggen, als:

•	 post-traumatische stress dystrofie (PTSD),
•	 psychische stress (burnout), 
•	 Diabetes (type 2).
Het percentage enquêterespondenten dat daaraan leed is weergegeven in figuur 3-5.
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Het percentage enquêterespondenten dat daaraan leed is weergegeven in figuur 3-5.

Figuur 3-5. Het 
percentage EHS-ers dat 
naast EMV aangaf hinder 
te hebben van de hier 
genoemde 
milieufactoren. 

.
Ook allergieën komen veel voor en pseudo-allergieën voor voedingsmiddelen. Het lijkt er op dat 
bij deze ‘milieugevoeligen’ de sensoren voor die factoren gevoeliger zijn afgesteld dan bij de 
gemiddelde mens, of de centrale verwerking en ‘weging’ van de prikkels is anders. 
Maar er is meer aan de hand. Terwijl velen niet tegen fel licht kunnen, zijn er anderen die last 
hebben lichtflitsen. Flitsen kunnen psychedelische effecten hebben tijdens dansfeesten, of tijdens 
het rijden op een weg met bomen waar de zon fikkerend doorheen schijnt. Dat kan leiden tot 
epileptische aanvallen. Onderzoek toonde aan dat de lichtflitsen via een afzonderlijke route in de 
hersenen worden verwerkt. Gewone beelden zoals die door de ogen worden waargenomen, 
verlopen normaal gesproken via de optische zenuwen naar de optische centra, aan de andere kant 
van de hersenen en achterin. De nerveuze informatie van lichtflitsen, echter, loopt langs een ander 
pad. Elektrofysiologische afleidingen van de hersenen tonen aan, dat de nerveuze vertaling van de 
lichtflitsinformatie met hetzelfde laagfrequente tempo de hersenen doorgeleid worden. Waar het 
eindpunt ligt is niet te zeggen; maar het lijkt waarschijnlijk dat die informatie door betrokken 
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afgesteld dan bij de gemiddelde mens, of de centrale verwerking en ‘weging’ van de 
prikkels is anders. 

Maar er is meer aan de hand. Terwijl velen niet tegen fel licht kunnen, zijn er anderen 
die last hebben lichtflitsen. Flitsen kunnen psychedelische effecten hebben tijdens 
dansfeesten, of tijdens het rijden op een weg met bomen waar de zon flikkerend 
doorheen schijnt. Dat kan leiden tot epileptische aanvallen. Onderzoek toonde aan dat 
de lichtflitsen via een afzonderlijke route in de hersenen worden verwerkt. Gewone 
beelden zoals die door de ogen worden waargenomen, verlopen normaal gesproken 
via de optische zenuwen naar de optische centra, aan de andere kant van de hersenen 
en achterin. De nerveuze informatie van lichtflitsen, echter, loopt langs een ander pad. 
Elektrofysiologische afleidingen van de hersenen tonen aan, dat de nerveuze vertaling 
van de lichtflitsinformatie met hetzelfde laagfrequente tempo de hersenen doorgeleid 
worden. Waar het eindpunt ligt is niet te zeggen; maar het lijkt waarschijnlijk dat die 
informatie door betrokken hersengedeelten geïnterpreteerd wordt als onnatuurlijk en 
stressverwekkend. Een normale neuronale coördinatie is niet mogelijk en epileptische 
insulten kunnen ontstaan.

Overlap met andere ziekten en aandoeningen
In de wetenschappelijke literatuur wordt een aantal aandoeningen en ziekten ook in verband 
gebracht met blootstelling aan EMV. Dat zijn o.a.:
•	 leukemie bij kinderen en volwassenen
•	 ziekte van Alzheimer
•	 autisme
•	 astma
•	 amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
•	 repetitive strain injury (RSI)
•	 attention defecit hyperactivity dystrophy (ADHD)
•	 posttraumatische stress dystrofie (PTSD)

Velden en trillingen
Zoals gezegd zijn de klachten van elektrogevoelige personen niet erg specifiek; andere 
milieufactoren kunnen dezelfde of vergelijkbare klachten geven. Dat geldt ook voor 
sommige trillingen zoals die van de ondergrond of van het gebouw waar men zich 
in bevindt. Een aantal mensen rapporteert op sommige plaatsen last te hebben van 
zwakke knieën: men zakt zonder enige aanleiding door de benen, om daarna weer 
zonder problemen op te staan. Steeds op dezelfde plaats. Het is een raadsel hoe dat 
komt. Een bijzondere combinatie van EMV zou de oorzaak zijn, maar gegevens zijn nog 
te fragmentarisch om op te bouwen.

Hier aan verwant is misschien de ervaring van sommige personen dat de vloer of de 
woning staat te trillen. Andere mensen voelen op die plekken meestal niets en met 
fysische meetapparatuur is nooit enige vibratie of geluid vastgesteld. Bij inspectie van 
betreffende woning (vaak een appartement) blijken er soms in de kelder pompen te staan, 
of permanent draaiende ventilatoren op het dak. Dat die onmeetbaar en onhoorbaar 
kleine trillingen veroorzaken, of laagfrequente EMV, blijft mogelijk. Mogelijk geeft het 
zenuwstelsel van deze mensen de mechanoreceptoren in het been ‘valse’ feedback 
informatie die als ‘trillingen’ door het centrale zenuwstelsel worden geïnterpreteerd. 
Anderen in huis delen deze sensaties meestal niet.
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Windmolens
Ook in de omgeving van moderne windmolens uiten mensen soms EHS-achtige 
gezondheidsklachten, vooral in de USA. Het zijn mogelijk de ultralage geluidstrillingen 
die van de wieken afkomstig zijn, die drukreceptoren in de huid en het autonome 
zenuwstelsel activeren, waardoor stressreacties worden opgeroepen. Magda Havas 
meldt dat er een Engelse benaming voor is: ‘fibroacoustic disease’. 

Ultralage geluiden (ULG) lijken een groot probleem te zijn voor sommige mensen 
in de voormalige mijnstreek in Zuid Limburg, in het gebied van gaswinning in West 
Groningen en in de buurt van warmte-krachtcentrales of grote transformatorhuizen. 
De meeste andere mensen in die gebieden horen niets bijzonders en metingen wijzen 
meestal niets uit. Maar dat neemt niet weg dat sommigen erg ziek worden en SOLK 
klachten ontwikkelen die invaliderend werken. Belangengroeperingen organiseren zich, 
maar overheden laten het afweten en tonen geen belangstelling voor die problemen. 
Slachtoffers houden het gedreun van zware machines verantwoordelijk voor hun 
ongemak. In Groningen zouden het de zware compressoren kunnen zijn die het 
aardgas de leidingen inpompen voor distributie door het land. Inderdaad bleken de 
klachten eens af te nemen toen die compressoren waren uitgezet. In de mijnstreek in 
Limburg ligt dat wat moeilijk, wegens het gebrek aan industriële activiteiten daar. Maar 
medewerking van autoriteiten om begrip te tonen voor de klachten en die ultralage 
geluiden te dempen laat op zich wachten. 

Het opvallende in deze rapporten is dat de beschreven ziekteverschijnselen heel sterk 
lijken op die van elektrostress.

Invloed van de darmflora
Zeer onlangs is het door het werk van Cryan en Dinan (2012) duidelijk geworden dat 
micro-organismen in de darm (‘microbiota’) een belangrijke rol spelen in de fysiologie 
en het ontstaan van ziekten bij de mens. Er zijn in de darm soms meer dan duizend 
soorten bacteriën en nog veel meer ondersoorten, die gespecialiseerd zijn in de productie 
van voedingsstoffen en van neuroactieve stoffen die elders in het lichaam actief zijn. 
Neuroactieve stoffen geven aanleiding tot ziekten die soms optreden, in het bijzonder 
door stresservaringen en chronische stress. 

3. De gezondheidsproblemen in de praktijk 

industriële activiteiten daar, maar in Groningen zouden het de zware compressoren kunnen zijn 
die het aardgas de leidingen inpompen voor distributie door het land. Inderdaad bleken de klachten 
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Deze neuroactieve stoffen passeren de darmwand en beïnvloeden het centrale zenuwstelsel, 
immuunsysteem en hormonale systemen. Angstgevoelens, stemmingswisselingen, piekeren en 
depressies kunnen daarvan het gevolg zijn. In figuur 3-6 is daarom als milieutrigger een pijl uit de 
darm ingetekend. Gezien vanuit het lichaam is de darminhoud ‘buitenwereld’. Stoffen uit de darm 
komen het lichaam binnen via het darmepitheel.

Figuur 3-6. Schema van 6 milieufactoren, 
waaronder EMV, die onze gezondheid 
alleen, of in combinatie, kunnen bedreigen. 
Fysische factoren als EMV, (UV)licht en 
ultralaag geluid, alsmede chemische
factoren als geuren, allergenen en 
neuroactieve verbindingen uit 
darmbacteriën kunnen gelijksoortige 
gezondheidsklachten veroorzaken, terwijl 
sterke emotionele ervaringen de klachten 
kunnen verergeren. Via receptoren of 
sensoren worden deze signalen aan het 
centraal zenuwstelsel doorgegeven, 
Centra in het brein reageren daarop door 
fysiologische functies in het lichaam te 
regelen of ontregelen, met EHS klachten 
als gevolg. Stressreacties volgen een per 
individu kenmerkend patroon.

Stoffen die ook door de microbiota gemaakt worden zijn bijvoorbeeld metabolieten van 
voedingsstoffen zoals koolhydraten, choline, vetzuren enzovoort. Daarnaast zijn er aminozuren, 
neuroactieve stoffen en neurotransmitters als acetylcholine, dopamine, serotonine, melatonine en 
GABA. Deze stoffen met neuromodulatie-effecten werken direct in op het perifere en/of centrale 
zenuwstelsel en kunnen daardoor belangrijke gedragsveranderingen induceren, inclusief 
traumatische. 
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Deze neuroactieve stoffen passeren de darmwand en beïnvloeden het centrale 
zenuwstelsel, immuunsysteem en hormonale systemen. Angstgevoelens, 
stemmingswisselingen, piekeren en depressies kunnen daarvan het gevolg zijn. In 
figuur 3-6 is daarom als milieutrigger een pijl uit de darm ingetekend. Gezien vanuit het 
lichaam is de darminhoud ‘buitenwereld’. Stoffen uit de darm komen het lichaam binnen 
via het darmepitheel.

Stoffen die ook door de microbiota gemaakt worden zijn bijvoorbeeld metabolieten 
van voedingsstoffen zoals koolhydraten, choline, vetzuren enzovoort. Daarnaast zijn 
er aminozuren, neuroactieve stoffen en neurotransmitters als acetylcholine, dopamine, 
serotonine, melatonine en GABA. Deze stoffen met neuromodulatie-effecten werken 
direct in op het perifere en/of centrale zenuwstelsel en kunnen daardoor belangrijke 
gedragsveranderingen induceren, inclusief traumatische. 


