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Storende milieu’triggers’ IEI ->  o.a. EHS
(Idiopathic environmental intolerances)



De belangrijkste chronische EHS klachten

Neurologische:
Moeheid, slaap- en concentratieproblemen, griepgevoel, hoofdpijn, 
oorsuizingen, strakke band om het hoofd, duizeligheid

Lichamelijke:
Spier/gewrichtspijnen, krampen, 

buikpijn, beperkte controle over 

kniegewricht, RSI, hart-vaatproblemen,

Hormonale:

Stresshormonen, melatoninegebrek, 

cytokinen, 

Immunologische:

histamineproductie, slijmvliesirritatie, 

verkoudheid, 



Verergering van EHS-klachten bij niet-ingrijpen

Fase 1 Geraakt door EMV

Realiseert zich dat sommige apparaten en installaties storen, maar werkt gewoon 
door. 

Fase 2 Vermijden van velden

Klachten worden erger bij voortgaande blootstelling: tijd om thuis en op het werk 
blootstelling te reduceren

Fase 3 Veldsanering

Het functioneren wordt problematisch, sociale betrekkingen komen in gevaar. 
Afscherming van EMV wordt overwogen en uitgevoerd. Krachtige aanpassing van 
dagelijkse activiteiten noodzakelijk.

Fase 4 Alleen samenwerkende hulporganisaties kunnen helpen

Mensen in volledig isolement. Ontslag volgt wegens ‘werkweigering’. Sociale 
contacten vervallen. Uitkering is onzeker. Depressief. Lage eigendunk. Risico op 
suicide.



Veldreductie thuis: ben ik echt 
elektrogevoelig?
Alle stroom in huis uitschakelen

Net-vrijschakelaars installeren

Stralende apparaten wegdoen of vervangen

Lichtnet vervangen door afgeschermde bekabeling

Afschermende maatregel nemen om velden van buiten te weren

Veld-analyse laten uitvoeren door erkende meetspecialisten

In overleg programma van veldreductie ontwerpen.



Veldreductie helpt geheel of gedeeltelijk 



Dilemma van huisartsen

Onbekendheid met deze EMV effecten, geen biomarker voor EHS 
Handvatten:

WHO –ICD-10 International Classification of Diseases and Related Health Problems 

Aanpassingen internationaal:

• Nordisk adaptation R68.8 en T78.8: Other specified general symptoms and signs. 
Recommended for multisymptomatic ‘IEI’/ environmental intolerance’, including ‘multiple 
chemical sensitivity (MCS); electromagmetic intolerance’(ël-allergy”) etc., if the patient has 
not one major symptom which should preferably be coded). 

• Germanische Modifikation Z58.4 GM Exposure tp radiation
Z58 Kontaktanlässe mit Bezug auf die physikalische Umwelt
Inkl.: Bodenverschmutzung, Lärm, Luftverschmutzung, Strahlung, Unzulängliche
Trinkwasserversorgung, Wasserverschmutzung

• Brits initiatief: R68.8 (Alasdair Philips): Other specified general symptoms and signs. 

Patiënt lijdt aan SOLK (Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)

De aanbevelingen van de NHV t.a.v. SOLK zijn pas onlangs verspreid (2014)

Patiënt wordt doorverwezen naar specialist  of SOLK kliniek

Soms doorverwezen naar alternatieve therapeuten



Hulp aan elektrogevoeligen
Prioriteiten

Bewustmaking 1e-lijns gezondheidsdiensten en artsen 

Onderzoek: 

• Provocatie-experimenten op vertraagde effecten van EMV, niet op ‘voelen’

• Fysiologie: Uitwerken van biologische tests op neuronale systemen; 
beïnvloeding van synaptische transmissie

Handen uit de mouwen:

• Bewustmaking van burgers

• Opzetten van een help/info telefoon

• Meldcentrum voor EHS-achtige klachten

• Inrichting van een Witte zone



RESERVE PLAATJES



Stichting Elektro-hypersensitiviteit 
300 donateurs, 25 vrijwilligers

• Kennis verwerven over EMV-EHS relatie: 
actief en passief

• Opleiden meetspecialisten en voorlichters

• EHS personen voorlichten en begeleiden naar her-intrede in 
maatschappij

• Publicaties:
boeken, brochures, flyers, 
voorlichtingsmaterialen



Signaalverwerking in de hersenen


