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16. HELPT VELDREDUCTIE WERKELIJK?
16.1. Enquete naar ervaringen met veldreductie
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Figuur 16-1 In een stralingsarme omgeving verdwenen de
EHS klachten geheel of gedeeltelijk.

Figuur 16-2. Deelnemers aan de enquête hadden een
bovengemiddelde scholing of opleiding genoten.
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Welke specifieke gezondheidsklachten zijn door deze maatregelen verbeterd?
Figuur 16-7 laat voor de 33 onderscheiden klachten zien wat het effect was van veldreductie.
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deelnemers aan leden, te weten slaapproblemen, moeheid, concentratieproblemen,
onrustgevoelens en contractie van de spieren van de hoofdhuid. Van de klachten die
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Veruit de meeste mensen hebben op meerdere manieren gewerkt aan hun herstelproces
en hebben zowel passief als actief gezorgd voor vermindering van de veldbelasting. Zeer
waarschijnlijk moet men acties breed aanpakken om een behoorlijke kans op succes te
maken. Niet alle velden kunnen aangepakt worden; niet alle uitgevoerde veldreducties
hebben effect; niet alle gezondheidsklachten kunnen verholpen worden. Maar over het
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algemeen waren de ondervraagden van mening dat veldreductie een goede aanpak van
het EHS probleem is. Dat geldt uiteraard voor de mensen die van tevoren wisten dat
hun klachten geheel of gedeeltelijk door EMV werden veroorzaakt. De problemen lagen
gecompliceerder bij mensen die aan meer vormen van gevoeligheid voor milieufactoren
leden. De algemene ervaring was dat vermindering van de veldbelasting tegelijk zorgt
voor een vermindering van klachten door andere milieutriggers als synthetische geuren,
ultralaag geluid of allergenen, waar men aan zei te lijden.
Met deze studie is aangetoond dat veldreductie in veel gevallen helpt. Dat is het indirecte
bewijs dat de problemen in de eerste plaats inderdaad door EMV werden veroorzaakt.
Dat is een belangrijke constatering, omdat het directe bewijs dat EMV schadelijk kunnen
zijn nog niet is geleverd. Critici wijzen er in hun betoog op dat EHS een verzinsel is. Ook
in deze studie zouden de rapporten van mensen in beginsel op een verzinsel kunnen
berusten. Dat is echter niet waarschijnlijk, omdat de deelnemers aan de enquête zich
belangrijke financiële en andere inspanningen getroost hebben om zich weer beter te
gaan voelen. Mensen doen dat niet voor hun plezier. Zij handelen vanuit hun probleem,
niet vanuit de veronderstelling dat EMV de oorzaak van hun ongemakken zouden
kunnen zijn.
Over de jaren hebben verscheidene auteurs het probleem van EHS beschreven en hebben
aangegeven hoe de EMV konden worden gereduceerd. Daaronder zijn de boeken van
(chronologisch) C.F. Müller (1995), Alasdair en Jean Phillips (1999), Wolfgang Maes
(2005), Blake Levitt (2007), Lyn McLean (2008) en Michiel Haas en Henk Wever (2011).
Daarnaast zijn er ettelijke vlugschriften uitgegeven, te veel om op te noemen. Het is
nuttig een aantal er van goed door te nemen, omdat iedere beschouwing uitgaat van een
eigen probleemstelling en uitvoeringsdetail.
Voor een effectieve veldreductie is het essentieel de eigenschappen van velden te leren
kennen. Hoogfrequente velden vergen heel andere oplossingen dan laagfrequente
elektrische en magnetische velden. Alleen wie enigszins op de hoogte is van het
natuurkundige karakter van die velden kan daar gericht mee gaan experimenteren.
Niet alle maatregelen hoeven veel te kosten. Maar met ondoordachte of verkeerde
maatregelen kan men figuurlijk van de wal in de sloot raken. Vraag een expert om advies,
als uw gezondheid, of die van uw naasten, u lief is.

16.2. Vergroting van het incasseringsvermogen

Na veldsanering moet men voor verder herstel het incasseringsvermogen voor EMV
verhogen door optimalisatie van de algehele gezondheid. De aanbevelingen van
de Oostenrijkse artsenorganisatie OMA (zie Guideline 2012) geeft daarvan een paar
aanbevelingen, gebaseerd op ervaringen van patiënten. Daaronder vallen:
• ‘lifestyle coaching’ (sporten, voeding, slaapgewoonten, vermindering van werken sociale stress);
• verhogen van de weerstand tegen stress (yoga, ontspanningsoefeningen,
ademhalingstechnieken, meditatie, tai chi, qui gong);
• holistische behandelingen (anti-oxidatieve en anti-nitrosatieve therapieën,
sporenelementen, vitaminen, aminozuren).
EHS is een ‘multi-systeem’ aandoening en kan op uiteenlopende manieren worden
aangepakt. Ieder moet daar een eigen weg in zien te vinden. Niet alle problemen zijn
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oplosbaar. Naar de ervaring van verscheidene elektrogevoeligen wordt men wel eens
wat depressief bij de veronderstelling geen toekomst meer te zien. Dat is een gevaarlijke
gemoedstoestand, die met succes kan worden bestreden door juist dan te streven aan
het behouden van een maatschappelijke en sociale taak in gezin of maatschappij.
Men vindt gemakkelijker afleiding en voldoening en kan de wat moeilijker perioden
gemakkelijker overbruggen. Gevoelens van depressiviteit kan men in een geïsoleerde
situatie niet eenvoudig de baas worden. Zoek hulp!
Mensen zijn verschillend en sommigen geven er de voorkeur aan stap-voor-stap
hun omstandigheden te verbeteren. Verschillende manieren van veldreductie worden
uitgewerkt en men neemt daar de tijd voor. Tenslotten zijn er soms meerdere factoren
die de EHS verschijnselen veroorzzaken, in het bijzonder omgevingsfactoren als
ultralaag geluid, geuren, toxische stoffen allergenen, trillingen en dergelijke. Misschien
moeten aanpassingen in samenhang worden uitgevoerd. Ook het lichaam zal soms tijd
nemen om met iedere nieuwe verbeterstap te leren omgaan. Daarnaast zijn er ook nog
emotionele factoren die de verschijnselen kunnen beinvloeden. Kortom, maatregelen
moeten worden afgestemd op de urgentie, weerbaarheid, lichamelijke conditie en
financiele mogelijkheden.
Wie wat meer in de breedte geïnteresseerd is in het herstelvermogen van lichaam en
geest, kan inspiratie vinden in de werken van David Servan-Schreiber (2007). Voor wie
wat meer wil weten over ziekten en aandoeningen die soms met EHS zijn geassocieerd,
is het boek van Crofton (2009) een goede keus. Omdat het probleem EHS vaak hand in
hand gaat met multipele chemische overgevoeligheid (MCS) is het naslagwerk van Els
Valkenburg een informatief boek.
BELANGRIJK: Als u er niet eerst voor zorgt dat de storende velden thuis zijn
opgeruimd kunnen pogingen om van elektrostress af te komen gemakkelijk
stranden. Richt u in eerste instantie op de veroorzaker van de ellende!
Veld weg --> probleem weg!

16.3. Pas op voor charlatans!
Onbewezen claims van anti-stralingsartikelen

Zorgelijk is het dat steeds meer minder kiese handelaren profiteren van de onrust en
onkunde van de EHS-ers door ze allerlei waardeloze spullen aan te praten, zogenaamd
als middel tegen‘straling’of EHS. In figuur 16-8 is een kleine verzameling bijeen gebracht
van artikelen die claimen uw probleem op te lossen. Sommige mensen hechten er aan
iets te hebben waarvan een verkoper zegt dat dit heilzaam werkt in de gegeven situatie.
Garanties zijn er niet, soms is het ‘niet goed - geld terug’. Er zijn nooit meetbare effecten
op de heersende velden gezien. Een aanvankelijk gunstig effect op de gezondheid ebt na
enige dagen of weken weg, zeggen mensen die genoemde middelen hebben beproefd.

De wichelroede of lecher-antenne is geen meetinstrument

Deze attributen zijn onbruikbaar bij huisonderzoek, wat de wichelroedeloper er ook van
beweert. Het doorslaan van de wichelroede geeft alleen aan dat er een verandering in
spierspanning optreedt van degene die ‘meet’. Het is geen antenne, maar gewoon een
stukje draad of tak; het materiaal doet er niet toe. Een verfijning van de wichelroede
zou de ‘lecher-antenne’ zijn, met betere ‘ontvangsteigenschappen’. Dat het apparaat zou
reageren op EMV is nooit aannemelijk gemaakt. Het kan niet helpen de veldbelasting
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te verminderen.
Er is een breed geworteld geloof dat men met wichelroedes wateraders, aardstralen,
diverse soorten Ley-lijnen kan opsporen die een ongunstig effect zouden hebben op
de gezondheid. Maar dat men er elektromagnetische velden mee kan opsporen is niet
aangetoond. Weliswaar helpt het soms om op aanraden van een wichelaar het bed in
een EMV-belaste slaapkamer wat te verschuiven, maar dat kan verklaard worden door
een betere orientatie van het lichaam ten opzichte van elektrische leideingen onder of
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Figur 16-8. Kleine selectie van de vele attributen die aangeboden worden als remedie tegen EMV. Let op: van geen daarvan is
de gunstige werking op de gezondheidsproblemen overtuigend natuurwetenschappelijk aangetoond.

Attributen die we in de enquêtes tegenkwamen en waarvan door de leveranciers beweerd
wordt dat de schadelijke straling er door wordt geweerd, dan wel geneutraliseerd zijn o.a.:
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16. Helpt veldreductie werkelijk?
Attributen die we in de enquêtes tegenkwamen en waarvan door de leveranciers
beweerd wordt dat de schadelijke straling er door wordt geweerd, dan wel geneutraliseerd
zijn o.a.: piramides in velerlei vormen en afmetingen, zeezout, straling absorberende
bollen, paaltjes, ingegraven koperen 8, brikjes, stralingafschermende stickers voor op de
mobiele telefoon, bolletjes met zeldzame aarde, zwarte toermalijn, edelstenen,
magnetische Biostabil hangers, telefoonhoesjes, zendertjes voor in het stopcontact met
Schumann frequentie, magneetjes in kleding, zolen en matrassen, biopoolers, pulsors,
edelstenenfiltratie, ingestraald water, ingegraven koperdraad enzovoort. Zie figuur 16-8
voor een willekeurige greep uit de honderden aangeboden artikelen. In geen enkel geval
is de werking op elektromagnetische velden aangetoond en op basis van algemene
natuurwetenschappelijke principes is deze gunstige werking ook niet te verwachten.
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