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Effecten van elektromagnetische velden (EMV) 

Kunstmatige EMV van alle soorten hebben voor 1,5-3% van de bevolking een negatieve uitwerking op hun 
gezondheid [1, 2]. Er zijn korte-termijneffecten als huiduitslag en hartritmestoringen en ook van diverse 
medisch onverklaarde klachten als slaapproblemen en daaraan verwante storingen, tezamen 
‘elektrostress’ of EHS genoemd [3]. Langetermijneffecten zijn soms kankers en hersentumoren [4]. 
Overheersend zijn tegenwoordig klachten van radiofrequente (RF) velden (straling) van mobieltjes en 
rond zendmasten. De vraag is daarom wat de 5e-generatie daaraan gaat toevoegen. De slecht 
doordringende millimetergolven zullen i.h.b. blijven ‘steken’ in de huid. Bijkomend probleem: de 
operators willen de stralingsmarges verhogen om beter bereik te krijgen [5].    

Biomedische effecten op de mens veronachtzaamd 

Bedrijven nòch overheden maken zich zorgen over evtl. gezondheidseffecten. Een van de drogredenen is 
dat het lichaam nauwelijks wordt bereikt omdat de kortgolvige EMV al in de huid worden afgestopt [6]. 
Hieruit blijkt de onkunde betreffende de functie van de huid en van elementaire biologische processen 
die daarbinnen door EMV kunnen worden beïnvloed. De menselijke huid is een belangrijk lichaamsdeel 
met een groot oppervlak (1,5-2 m2) en een grote massa (tot 20 kg). De huid herbergt honderden 
belangrijke weefsels en celtypen die ons lichaam actief beschermen tegen enerzijds bedreigende 
omgevingsfactoren, en anderzijds het lichaam naar buiten toe afgrenzen.    

Voorbeelden van (non)thermische effecten   

Zweetklieren 

Zweetklieren hebben een lang afvoerkanaal naar buiten, dat bezet is met een gespiraliseerde 
binnenbekleding. De opvatting is dat die structuur veel van de binnenkomende energie zal absorberen en 
zal opwarmen. Met schade aan de cel en aan omgevende weefsels [16].  

DNA breuken 
RF straling kan in het DNA breuken zijn ontstaan [8] met als gevolg dat celdelingen en genactivatie 
worden verstoord, mogelijk leidend tot kanker. Voorts komen er ongewenste verschuivingen in het 
bestaande programma voor eiwitsynthese [9].     

Eiwit-receptor interacties 
Eiwitten (enzymen, antilichamen, receptoren) zijn betrokken bij de regulatie van tal van fysiologische 
processen. Binding van eiwitten met het substraat is alleen mogelijk met een juiste positie van reactieve 
groepen aan het oppervlak. Gedwongen positieverandering van die groepen door externe EMV maakt de 
binding soms onmogelijk [7].    

Verstoring van ionenevenwichten 

Een juiste interne concentratie in calcium-, natrium- of kaliumionen is essentieel voor de celintegriteit en 
overleving. Door bestraling ontstane ‘lekken’ in de celwand laten ionen ongehinderd in- of uitstromen. 
Externe EMVs kunnen ook de receptorconfiguratie veranderen waardoor de affiniteit voor neuroactieve 
verbindingen een normale celfunctie verstoren [2].  

Prikkelbaarheid van cellen 
Zenuwen en andere exciteerbare cellen handhaven voor een goede functie een zeker spanningsverschil 
over de celmembraan. Verhoging van de membraanpotentiaal door externe prikkeling leidt tot 
depolarisatie en functieverlies van de cel. Elektrische prikkeling van zenuwvezels geeft onderdrukking van 
actiepotentialen [10] en in de huid chaos in endocriene regulaties [11].  

Energievoorziening van de cellen 

Ook het membraan van mitochondriën kan zijn zeeffunctie verliezen waardoor ionen ongehinderd 
kunnen in- of uitstromen [14]. Dat leidt tot de vorming van reactieve zuurstofverbindingen (ROS) die de 
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cel vergiftigen of tot abnormale celdelingen, leidend tot kanker of andere ziekten als chronische 
vermoeidheid. 

Onbeheersbare hormoonafgifte 

De huid is rijk aan zenuwen die allerlei neuro-actieve verbindingen vervoeren, zoals neurotransmitters of 
peptiden [15].  Zenuwuiteinden kunnen door externe EMV gedepolariseerd worden waardoor de 
neuroactieve producten worden afgeven en irrelevante hormonale acties veroorzaken. Door macrofagen 
wordt histamine afgegeven, wat ontstekingen veroorzaakt. De functies van andere peptidehormonen die 
zich hier bevinden zijn grotendeels onbekend.  

Micro-organismen in de huid 
De huid ‘zit vol’ met vele soorten bacteriën, schimmels en andere micro-organismen (‘microbiota’) [12]. 
Normaliter is dat geen probleem: het immuunsysteem handhaaft wel een status quo. Wanneer 
microbiota door UV licht of door RF velden dood gaan en uiteen vallen, kunnen de afvalproducten 
ernstige allergische reacties oproepen. De patiënt kan zich ziek gaan voelen. Verder kan ook bacteriegroei 
beïnvloed worden [13]. 

Gevoeligheid van de mens voor EMV 

Er zijn de laatste jaren dus veel waarnemingen gedaan van verstorende invloeden van 5G golven op heel 
veel fysiologische processen [17]. Onduidelijk is nog in hoeverre die de oorzaak zijn van de EHS klachten 
van elektro’gevoelige’ personen [18]. EMV, zelfs wanneer die nauwelijks technisch zijn te meten, kunnen 
EHS veroorzaken. Fysici berekenen dat velden met een sterkte van rond 1 µW/m2 de thermische ruis van 
het proces kunnen overrulen en effect veroorzaken [19]. Dat verklaart de buitengewone gevoeligheid van 
deze personen voor EMV. 

Wetenschappelijk onderzoek vooraf dus dringend nodig 

Het is de hoogste tijd om kritisch en onafhankelijk onderzoek te gaan doen naar mogelijke 
stralingseffecten op huidprocessen. Bijvoorbeeld naar beïnvloeding van genexpressie, celreplicatie in de 
keratinocytenlaag, opwarming van de zweetkliertjes, prikkelgeleiding in het onderhuidse zenuwnet, de 
werking van macrofagen en histamineafscheiding, de associatie van zenuwen met zintuigen in de huid, 
enzovoort. Last-but-not-least moet begeleidend onderzoek komen naar de algemene en specifieke 
gezondheidsklachten van mensen in de buurt van 5G zenders, mochten die er komen.   

Dit alles liefst voordat de nieuwe 5G ‘uitrol’ wordt gestart. 
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