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Adviesbureau’s die twijfel zaaien

• Hill & Knowlton

• Exponent

• Weinberg group

• JD Boice & JK McLaughlin
International epidemiology institute (IEI)



Offerte Hill & Knowlton voor acties



Kritiek op wetenschappelijke 

publicaties (Spijkers op laag water zoeken)

• Niet alle relevante artikelen zijn geciteerd

• Te weinig aantallen

• Onvoldoende statistiek

• Niet alle voorkomende condities getest

• Geen foutendiscussies

• Voor-ingenomen uitgangspunten

• Etc

PS. Geen enkel onderzoek is perfect





De cultus van negatieve 

resultaten









Olle Johansson
Karolinska Institutet Stockholm

Dermatologisch onderzoeker

Mast cells geven histamine af

Neurale besturing van mastcells

Betekenis peptiderg zenuwnet in huid

VERJAAGD



EHS effecten
Neurologisch (stress)
•Chronische vermoeidheid

•Slapeloosheid

•Hoofdpijn

•Verward

•Concentratie/geheugenproblemejn

•Griepgevoel

Somatisch
•Pijn spieren/gewrichten

•Huiduitslag

•Krampen

•Hartritme

•Bloeddruk

•Spieren rond hoofd en nek

Coördinatie door zenuwstelsel
•Motorische functies (o.a. afasie)

•Hormonale  ontregelingen

•Immuun systeem

Gedrag
•Depressie

•Agressie

•Autistisch

•ADHD

•ADD

•Post-traumatische stress dystrofie

DNA effecten
•Tumoren

- Glioma

- Meningioma

- Akoestische neuroma’s

•Kankers 

•Leukemie bij kinderen



Afgeserveerde wetenschappers en 

EMV betrokkenen

Ericsson
Per Segerbäck
Björn Lagerholm

Robert Becker
Olle Johansson
G.H.Brundtland
George Carlo 
Adikofer
Gerald Hyland
L.von Klitzing
Jerry Phillips
Gomez Peretta
Pam Sykes
Santini
Hugo Rudiger
Singh & H. Lai



Mobiel bellen bevordert tumoren?



Discussie effecten mobiele 

telefoons op hersentumoren



Invloed van het bedrijfsleven





Interphone tabel 4





Mobiel bellen induceert tumoren?



Rubin, Wessely cs.



EMV testfaciliteit



Dubbel-blind proeven: Waarneming van  

zendersignalen binnen 45 minuten



Provocatiestudies: incompetente 

vraagstellingen en technieken

• Mensen geselecteerd op basis van zelfverklaarde 

elektrogevoeligheid: geen check op waarheidsgehalte

• Geen koffie, tranquillizers voor het experiment

• Geen psychiatrisch verleden

• Te ‘gevoelige’ personen vielen af

• Controlegroepen zijn al ‘besmet’

• EHS mensen ontstressen niet op locatie in en half uur

• Intimideraties door personeel

• Te korte blootstelling (45 minuten)

• Evaluatie halverwege veranderd

• Onmiddellijke reactie verlangd



Advies van Rubin et al

Bericht aan artsen:

• Ga niet in op de bewering van patienten dat 

EMV de aantoonbare oorzaak is van hun lijden

• Adviseer hen de hulp in te roepen van 

psychologen, i.h.b. een cognitieve 

gedragstherapie.



En Nederland?

Organisaties
• Ministerie van VROM

• Minister Jacqueline Cramer

• Instelling Kennisplatform EMV en gezondheid

• Klankbordgroep

• Denkgroep “Inrichting onderzoek naar 

elektrogevoeligheid”

ZonMW (Zorgonderzoek Nederland- Medische 

wetenschappen)
• Subsidie van 16,6 miljoen voor onderzoek naar EMV en 

gezondheid -> 12 projecten



Kennisplatform EMV en Gezondheid

Deelnemers:

• TNO

• Agentschap Telecom

• ZonMW

• KEMA

• RIVM

• GGD

Adviseur: Gezondheidsraad

Rapport: Kennisbericht “Electrogevoeligheid”

Vraag: Wat is de agenda van de deelnemers?


