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Omschrijving EHS

• Sommige mensen 

• Sommige typen van EM velden.

• Sommige gezondheidsklachten

• Oplossing: Storend veld weg -> klacht weg.



Twee werelden van EMV beleving

• Technologie/industrie: IEEE / ICNIRP

Meetbare schade aan het organisme via 
thermische effecten

• Biomedische wetenschappen: Stichting EHS

SBM2008 (Wolfgang Maes)

Ontregeling centraal zenuwstelsel  via 
non-thermische effecten



Herkenning van EHS clienten

• Gezondheidsklachten SOLK

• Vluchtgedrag, ADHD, suicide

• Afwijkingen bloed/urinewaarden

• Hersenreacties op provocaties

• Zoekt naar ‘schone’ verblijfsplaats

• Staat aan de zijlijn van de maatschappij



Missie Stichting EHS

Mensen leren omgaan met de onvermijdelijke 
elektromagnetische velden  / EMV

Strategie
• Focus op kennis en informatie
• Belangenbehartiging ↓↑
• Maatschappelijke en mensgerichte ondersteuning

• Geen patiëntenorganisatie



Meet- en ontwikkelploeg Stg. EHS



Zwerenz (Buergerwelle- CH)
Testopstelling gemengde HF signalen (0,2 µW/m2 =  0,008 V/m)



EMV effecten bij lage doseringen

Kalmijn ’02
Adey 1981
Persinger MA ‘06
Blank & Goodm.’07
Funk ’09

Haai/rog: Ampullen v. Lorenzini
Div. fysiologische effecten vertebraten
Melatonine-gerelat. functies (slaap  ..)
Div. Enzymactiviteiten in vitro
Opening 10-8 ionkanalen
Moleculen resonanties

<<1µV/m
10-5 V/cm
pT range, 7 Hz  
0,2-2 µT
1µV/m
1pT-nT range



Dierlijke elektrosensitiviteit <1 µV/m



Veldmetingen mèt veldanalyses

STELLINGEN

• Hoge meetwaarden zijn niet per definitie schadelijk
• Lage meetwaarden zijn niet per definitie onschadelijk

Conclusie:

Het is de pulsvorm die het hem doet



Belangrijkste stralingsbronnen

• Buiten: Hoogspanning, zendmasten, grond- en straatvelden

• Binnen: elektriciteitsnet, draadloze communicatiesystemen, 
spaarlampen, schakelende voedingen, inductiekookplaat 

• Vervoer: elektronica van auto, motor, trein, vliegtuig; fiets

Laagfrequent en ELF , non-sinusoïdale golven

Magnetische wisselvelden

Analyses van EMV

Remedies veldmanagement



Veldmanagement  

• Vluchten naar ‘schone’ verblijfsplaats

• Apparatuur zo kort mogelijk gebruiken

• Alle stroom uitzetten

• Instraling HF blokkeren

• Bedraad vs draadloos communiceren

• Apparaten aarden

• Apparaten afschermen



Golfvormen wisselstroom

• Zuivere sinus

• Vervuilde sinus

• Digitale pulsen

• Andere non-sinusoidale golven

• Discontinue pulstreintjes

• Aan/uit modulatie

• Hoogfrequente velden met ‘informatie’



50 Hertz is OK! 
Modificaties zijn het probleem



Gevaar van hoogspanningsleidingen?



Windmolen grondvelden



Grondvelden  Winterswijk



Grondvelden Winterswijk Iib
Veldanalyse



Inspectieploeg Alliander/NUON



Straatvelden 



Straatvelden analyse

• Tijdopname

• 5 Hz filter

• 2 kHz filter



Zonnepanelen omvormers



Zonnepanelen (PV cellen)

• Verstoorde sinus

• Vervuilende freqs.

• Analyse (FFT transf.)



GSM/UMTS – C2000 masten 

GSM

(100m)

C2000

Kabel  



Mobieltjes en smartphones: LF velden

Opm: Effecten laagfrequente velden van 
elektronica worden gebagatelliseerd  



Mobiel bellen

• Laagfrequent pulsen tijdens stand-by, hoogte tot 0,2 nT

• Laagfrequent pulsclusters tijdens gesprek, hoogte 60 nT



PC voeding  – Spaarlamp
Netvervuiling

PC voeding

LED lamp

Proefopstelling



Acculader

Rood: >50 Hz filter    Zwart >2 kHz filter





Limbisch systeem - hippocampus



Vraagstukken

• Aard en plaats van perceptie elektrische en 
magnetische velden

• Initiatie van stressreacties

• Oorzaak variaties in perceptie/expressie

• Afstraalgedrag EV en MV vanaf leidingen: 
frequentie-afhankelijkheid

• Absorptie EV en MV energie: frequentie-
afhankelijkheid

• Bruikbaarheid van cel-modellen??



RESERVE plaatjes



EHS Diagnose Reserve

• Eigen verklaringen van elektrogevoelige personen 
t.a.v. SOLK gezondheidsklachten

• Zichtbare klachten

• Laboratoriumonderzoek bloedsamenstelling

• Provocatie van fysiologische effecten

• Geavanceerde constatering van afwijkingen van 
‘normale’ mensen

• Flankerende milieugevoeligheden



“Meetbare” stresshormonen in urine 
na plaatsing GSM mast

Buchner & Eger 2011 Stresshormonen in urine . (Umwelt-Medizin-Ges. 24: 44-57)

Adrenaline

Dopamine

Phenylethylamine



Top-10 klachten – Directe effecten 
Korte-termijn

• Slaapproblemen
• Geheugen- en concentratiestoringen
• Duf hoofd
• Hoofdpijn
• Duizelig / draaiduizelig
• Griepgevoel in hoofd
• Huiduitslag
• Oorsuizingen
• ‘Strakke band om het hoofd’
• Kramp in nekspieren en onderbenen, RSI


