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Definitie van 

Elektrohypersensitiviteit  
 

Sommige mensen hebben soms last van 
sommige elektromagnetische velden en 
krijgen op korte termijn lichamelijke en 
psychische gezondheidsklachten zoals SOLK 
verschijnselen (‘elektrostress’). 

Op lange termijn kunnen bij intensief mobiel 
bellen hersentumoren ontstaan. 

 



 
Directe gezondheidsklachten 

 
Korte-termijn effecten 
• Chronische vermoeidheid 
• Slaapproblemen 
• Geheugen- en concentratiestoornissen 
• Hoofdpijn 
• Nervositeit 
• Huiduitslag 
• Oorsuizingen 
• ‘Strakke band om het hoofd’ 
• Kramp in hoge nekspieren en onderbenen 
• Hartritme stoornissen 
•  Fibrillatie 
•  Plotselinge hartstilstand bij jongeren 
•  Afwezigheid hartslagvariatie 

 



  
Indirecte gezondheidsklachten 

Lange-termijn effecten 

• Depressiviteit 

• Darmproblemen 

• Hartproblemen 

• Bloeddrukvariaties 

• Agressie 

• Bloedsuikerstijging (diabetes type-2) 

• Suïcide neigingen 

 



EM Velden rond EMV bronnen 
• Zendmasten 

• Hoogspanningsleidingen 

• Straatvelden laagspanningsnet 

• Vuile stroom in straatnet 

• Vuile stroom in huisinstallaties 

• Persoonlijke vervoermiddelen 

• Openbaar vervoersystemen 



 
Route van informatie-stromen 

door de hersenen 



 
Lichaam beïnvloedt veldverdeling 



Velden rond stroomgeleiders   



Wat is de storende factor in 
EMV’s? 

   ? 

• Veldsterkte /vermogensdichtheid / magnetische flux 

• Frequentie / frequentiemengsels / aardmagnetisme 

• Non-sinusvormige wisselstromen en –spanningen 

• Gepulste velden hoog- en laagfrequent 

• AAN/UIT signaal 

• Veldrichting / veldverdraaiing 

   ? 



Voorlopige opvattingen 
• ‘Schone’ sinussen zijn ongevaarlijk 

• Veldvervuiling is schadelijk 

• Lage veldsterkten kunnen heel storend zijn 

• ICNIRP normen voor toegelaten blootstelling 
zijn orden van grootte te hoog voor 
elektrogevoelige personen 

• Biologische normen worden uitgewerkt 

 



Zuivere sinusgolf 



Storing op het net 
50 Hz sinus als draaggolf 



Hoogspanningsnet vlg RIVM 



Hoogspanning pulsclusters 

Wisselspanning onder  
draden 

(geen filter) 

 

Pulsparen onder tracé I 

(>2 kHz filter) 

 

Pulsparen onder tracé II 

>2 kHz filter) 



Vuile-stroom op grondkabel windmolens  

3-wiek 

 

Verstoorde sinus 

 

 

Pulsparen 

 

 

Puls details 



Stroomlevering gepulst 

Acculader 

 

 

 

Fase- en retour 

draden 

 



Straatvelden (>2 kHz filtering) 
13-sec registratie  (1 ms/div) 

 

 

 

2,6-sec  (0,2 ms/div)          Spectrumanalyse(FFT) 



Storende apparatuur in huis/werkplek 

Laagfrequent o.a.: 

• Alle elektronica met schakelende voeding 

• Spaarlampen en power LEDs 

• Inductiekookplaat 

• Regelaars en dimmers 

• Frequentiedrives voor pomp, ventilator 

• Acculader en fotocellen 

Hoogfrequent zenders o.a.: 

• Dect telefoon 

• WiFi 

• Babyfoon 

 



Methode Stichting EHS  

Kennisverwerving: enquêtes 

• Gezondheidsproblemen 

• Identiteit storende velden en stralingsbronnen 

• Veldmetingen en –analyse 

• Advisering afschermingtechnieken 

• Advies inrichting schone woon/werkplek 

 

Samenwerking 

• Input meetspecialisten w.o. Marcel Honsbeek 

• Kennisplatform EMV en Gezondheid 

• Wetenschappelijke instellingen en onderzoekers 

 

 


