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Wat is hier aan de hand?

Conflict tussen mobiele bellers en EMV rustzoekers
Commotie in de pers over de onbereikbaarheid van het 112 
alarmnummer in de Achterhoek
Mevrouw Tijsterman-Tervoert haalt uit in krant Metro

Onze reacties: plaatsing zendmasten juist tegenhouden
• Ingezonden stuk in Metro (geweigerd)
• Brieven aan ministeries EZ: H. Kamp

Ministerie Veiligheid en Justitie: I.W Opstelten
Directeur Telecom: Mw. Drs. H.A.M. van Dongen

• Kennisplatform EMV&G



Elektrostress: Oorzaak?

• EMV zijn oorzaak zijn van de klachten. 

• Andere milieutriggers als LF geluid, geuren, pollen, zonlicht etc

• Endogene factoren als emotionele stress

Vind uit of gezondheidsproblemen wel door EMV veroorzaakt worden: 
Verbetering door reductie van blootstelling aan schadelijke EMV.

Thuissituatie: velden ’bol’ van EMV bronnen binnenshuis

Buiten: velden ‘bol’ van bronnen op grotere afstanden



Bedreigende velden thuis



Bedreigende EMV bronnen in omgeving

• Zendmasten

• WiFi systemen in de straat (Ziggo)

• Hoogspanning

• Velden boven straatkabels

• Grondvelden rond spoorlijnen

• Vuile stromen van industriële stroomverbruikers

• Voedingskabels van zendmastinstallaties

• Radar bij luchthavens, grote rivieren



Test op EHS door EMV reductie
• Velden ontwijken is geen optie op lange termijn

• Veldreducties vergen grote investeringen in beschermende 
maatregelen en in overtuigen van huisgenoten

• Sommige velden zijn niet te reduceren

• Daarom ‘Witte zones’ nodig als testlocatie en voor herstel van 
gezondheid

• Testfaciliteit nodig om aan te tonen dat veldreductie een verlichting 
van EHS problemen brengt en latere investeringen gerechtvaardigd 
lijken

• Witte zone is ideaal om een paar zaken te testen, alvorens zich over te 
geven aan complex veldmanagement

• Witte zones zijn niet gemakkelijk meer te vinden



Vlucht naar
Gelderse Achterhoek – Winterswijk-Woold

Google maps; gefotografeerd



Demo witte zone Winterswijk (Kees Spek)

• Fotocollage



Te verwachten effecten in witte zones
‘Kuurprogramma’
• Enkele dagen wennen aan nieuwe situatie: misschien lichte terugval

• Verlies van depressieve gevoelens binnen enkele dagen tot een week

• Tijd voor reflectie

• Terugkeer van vrolijkheid en creativiteit

• Plannen maken voor aanpassingen thuis en in werksituatie

• Voorbereidingen maken

• Na thuiskomst: ruwe herinnering aan omstandigheden voor de 
therapie: ernstige terugval; geleidelijke normalisering

• Uitvoering van programma voor veldanalyse en veldreductie



Hoe laag moet de veldbelasting zijn?

• Mensen kunnen soms extreem elektrogevoelig zijn: te vergelijken met 
de ontvangst-gevoeligheid van een radio-ontvanger

• Effecten van kwalijke EMV worden ‘opgeteld’, laagfrequente plus
hoogfrequente

• Geef het lichaam voor een periode zo goed mogelijke rust om kans op 
herstel te optimaliseren

• In het Landgoed Boveldscamp is geen elektriciteit 

• Verlichting met gaslicht of kaarsen, verwarming met houtkachels

• Geen mobiel bereik



Velddichtheid 0,02 µW/m2 is niet stralingsvrij!



In slaap gesust door IEEE en ICNIRP richtlijnen, 
gebaseerd op thermische effecten

Conclusie: Sommige elektrogevoelige personen hebben de 
gevoeligheid van een radio-ontvanger. Gezondheidsklachten zijn gevolg 
van ‘non-thermische’ effecten.

Organisatie Hoogfrequente velden Laagfrequente magnetische 
wisselvelden

International agency for non-
ionizoing radiation protection
(ICNIRP)

GSM900 41V/m =
480.000 µW/m2

200.000 nanoTesla

Standard baubiologische
Messtechnik (SBM2008)

0,1 – 10 µW/m2 20 – 100 nanoTesla

Stichting EHS
Preventieve normen
Curatieve taken

10 µW/m2
<0,1 µW/m2

20 – 100 nanoTesla
<1 nT



‘De olifant in de kamer’
• ‘In het huis van de zieke spreekt men niet over de dood’…

• Gesteggel over lange-termijn kankerverwekkende eigenschappen van 
hoogfrequente velden

• Dagelijkse ellende NU bij 3% van d ebevolking

• Is de digitale revolutie nog wel te keren?



Bewijs van non-thermische effecten op vertebraten 
DARPA: Voorkeur trekrichting Roodborstjes verstoord 
door EMV op campus Oldenburg
Groep- Prof. Henrik Mouritsen



Hulp van Klankbordpartners gewenst: 
Instandhouding van deze Witte zone als testlocatie

Bemiddeling om te komen tot:

• Bewaking van stiltezone door stop op plaatsing zendmasten in en 
rondom deze zone

• Geen gebruik mobiele telefoons in witte zone

• Geen hoogspanningslijnen

• Geen spoorlijnen

Via:

• Informeren van bevolking over EHS

• Attendering bestaan witte zones



RESERVE plaatjes



Zorgen over slechte gezondheid terecht

• WHO: wereldwijd 350 miljoen burgers lijden aan depressie

• Manfred Spitzer: Intensief omgaan met digitale en draadloze 
elektronica leidt tot ‘digitale dementie’

• Blad ‘Tieners en online privacy’: 94 % kinderen van 12-17 jaar hebben 
een smartphone

• Zembla 2013: 4000 politiemensen lijden aan post-traumatische stress 
dystrofie (PTSD)

• Onze schatting: 3% van de westerse mens is gevoelig voor EMV



Ontwikkeling van elektrohypersensitiviteit

• Aanvankelijk lichte hinder en irritaties

• Slechter functioneren in familie- en werkrelaties – Aanpassingen nodig

• Slecht sociaal functioneren

• Dreigend ontslag door werkgever

• Onderzoek naar reductie van schadelijke EMV’s

• Verlies van werk en sociale contacten

• Isolatie dreigt

• Depressie en suicidegedachten

• Terugkeer naar normaal leven vrijwel onmogelijk bij voortduren van 
probleem



Voorbeelden van stiltegebieden in en buiten 
Nederland
• Zweden

• USA (terrein radiotelescoop)

• Frankrijk (?)

• Duitsland (Oberduerenbach-Schelborn: Marja en Jan Geelhoed)

• Epe: Veluwse Wagen

• Bant (Staatsbosbeheer)

• Winterswijk-Woold (Kees en Elly Spek)

• Portugal (Wim Minten)

Soms problemen met continuïteit


