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Definitie 
Elektrohypersensitiviteit (EHS)

Sommige personen hebben last van 

sommige elektromagnetische velden en 

reageren daarop met individuele 

stressgerelateerde gezondheidsklachten.

Oplossing: Velden weg -> klachten weg

Zonder maatregelen  lopen de klachten 

geheel uit de hand.



ICD-10 Noorse uitbreiding



Enquête: EMV effecten en bronnen

Engelstalige uitgave januari 2009



Erkenning van EHS

• Herkenning van ‘SOLK’ gezondheidsproblemen 

• Aanwezigheid van risicovelden thuis /op werk

• Afwezigheid van ‘flankerende’ 
gezondheidsklachten 

• Toont de wil om maatschappelijk te blijven 
functioneren

• Ervoer gunstig effect van EMV sanering



GSM/UMTS zenders



Elektromagnetisch spectrum



Hoog- en laagfrequente EMV buiten en 
binnen



SOLK bij werknemers en kinderen 
(gegevens CBS)



Gezondheidsklachten



Storende apparaten en installaties



Eenheid in verscheidenheid van 
klachten



Mobieltjes laagfrequent signalen
A. Wachtstand         B. Voedingspuls
C. Trafo-voeding      D. Oproep->gesprek



‘Vuile stroom’



Lichaamspotentiaal met ‘vuile’ 
spanningspieken



Wat doe je tegen EHS?
Gedrag

• Weinig apparaten gebruiken

• Weinig reizen

• Ervaring: Risico's vermijden
('Nocebo-effect')

Technologische maatregelen

• Afscherming tegen Hoog- en Laagfrequente velden

• Vuile stroom: Stetzerfilters

• Afgeschermde leidingen in huis

Psychologische begeleiding?

• Klinieken voor SOLK klachten?



Technologische aanpak: 
Afschermingen

• Weren van GSM/UMTS velden van buiten

• Reduceren van uitstraling van Dect telefoons

• Afschermen van elektrische velden uit 
elektriciteitsnet

• Aarding van apparaten

• Behandeling van stralende muren

• Mu-metaal mantels om elektronica

• Neutraliseren van ‘vuile’stroom door netfilters



Afschermingen tegen HF en LF 
straling



Informatieve boeken



Wat veroorzaakt elektrostress?



Invloed van emotionaliteit op  
doorbloeding van hersencentra

(fMRI reconstructies)
(Bron: website Robert C. Coghill) 



Non-Thermische EMV effecten



Mobielvrees vlg. Piet Borst in NRC

• EM velden te zwak om DNA schade te 
veroorzaken



217 Hz pulsering van HF signalen 
van hersenen afgeleid
(S. Carrubba et al., Neurosci. Lett. 2010, in prep.)



GSM-900 maakt muis Alzheimervrij? 
(G.W. Arendash et al. 2010, J. Alzheimer disease 19: 191-210)



Verbetering leervermogen muis 
na bestraling met 918 MHz, 0,25W/m2, meerdere maanden



Plaques-vorming wordt 
tegengegaan



Klinieken voor onverklaarde 
klachten (SOLK)



Kennisplatform EMV&G

• De installatie en opdracht

• ‘Gesloten’ structuur

• Baseert zich op gepubliceerde 
wetenschappelijke literatuur

• Functioneert autonoom, houdt geen voeling 
met de Klankbordgroep

• Vraag: Wat is de functie van de 
Klankbordgroep?

• Het Kennisbericht Elektrogevoeligheid





Provocatietests op HF gevoeligheid



Wat heeft de Stichting EHS aan het 
Kennisplatform?

• Tot nu toe hebben de 5 maatschappelijke groeperingen 
geen invloed gehad op het platformbeleid.

• We verwachten medewerking te krijgen van de staf en 
de ‘vaste leden’ van het platform voor:

- datavergaring over voorkomen van EHS in de 
maatschappij, met name scholen (GGD interventie?)

- verbreiding van de EHS boodschap via de geëigende 
PR kanalen

- hulp bij formuleren en stimulering van 
fundamenteel onderzoek

- coördinatie van één en ander.



Commerciële belangen in het spel?



Test op elektrogevoeligheid: 
invloed van persoonlijke instelling



Kenmerken van de 
elektrogevoelige mens

• Heeft beperkte bewegingsvrijheid

• Toont SOLK klachten

• Praktiseert EMV reductie

• Houdt zich staande met koffie, aspirine, 
tranquillizers etc

• Fiets als vervoermiddel

• Mijdt grote gezelschappen

• Mijdt kantooromgevingen


