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Elektrohypersensitiviteit (EHS)

Sommige mensen hebben last van sommige
typen van elektromagnetische velden (EMV)

Velden: HF, LF-elektrisch, LF-magnetisch

Wat zijn de klachten?

Wat zijn de mogelijke oorzaken?
EMV – Psychische factoren – Andere milieufactoren of ziekten

Welke velden kunnen we meten?

Wat zijn de hinderlijke velden?

Wat is daar tegen te doen?



Werkwijze Stichting EHS 
(kennisinstelling)

Elektrogevoelige vrijwilligers zijn ‘grondstof’ 
voor kennis en experimenten

• Zij formuleren het probleem EHS

• Zij geven toegang tot hun ervaringen en 
woonvertrekken

• Zij helpen de hen schadelijke velden te 
identificeren en analyseren

• Zij laten zich adviseren en fungeren als 
proefpersonen voor veldreductiemaatregelen



Directe gezondheidsklachten door 
blootstelling aan EMV

Onmiddellijk: ‘Warme wind in het gezicht’
Korte-termijneffecten EHS
• Chronische vermoeidheid 
• Slaapproblemen
• Geheugen- en concentratieproblemen
• Hoofdpijn
• Nervositeit
• Huiduitslag
• Oorsuizingen
• ‘Strakke band om het hoofd’
• Kramp in nekspieren
• Hartritmestoornissen



Uitgestelde gezondheidsklachten

Lange-termijn effecten (EHS)

• Depressiviteit

• Darmproblemen

• Hartproblemen

• Bloeddrukvariaties

• Agressief gedrag

• Diabetes type-2

• Suicide neigingen

---------------------------------------------

Genotoxische effecten (geen EHS?)

• Hersentumoren



Publicaties over EM effecten



De meetploeg



EM Velden van alle kanten



Ontwijken van EMV



Afschermen van velden van 
hoogfrequente zenders



Laagfrequente velden in de 
huishouding



‘Vuile stroom’ in het elektriciteitsnet



Specifieke gezondheidsklachten die 
verbeterd worden door veldreductie



Topklachten verholpen (n=12)
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Hartritmestoornissen (33)

Onscherp zicht (35)

Hoofdpijn, migraine (40)

Spier- en…

Prikkelbaarheid (42)

Pijn in nekspieren (42)

Geheugenproblemen (43)

Oorsuizingen (43)

Strakke band om het …

Gevoelens van onrust…

Concentratieproblemen…

Moeheid (51)

Slaapproblemen (56)

Aantal respondenten (n=68)

Klachten

Meest voorkomende klachten toegeschreven aan 
EMV en verbeterd na saneringsmaatregelen

Sterk verbeterd

Redelijk tot sterk
verbeterd

Geen of weinig
verbetering



Conclusies enquête  

Zonder hulp komen elektrogevoeligen in de WAO

Met kennis zijn de meeste problemen te overwinnen

• De meeste actieve of passieve maatregelen voor 
veldreductie zijn effectief

• De meeste gezondheidsklachten zijn te overwinnen
• Sommige personen zijn niet te helpen, door o.a.

- al te sterke EMV
- financiële beperkingen
- andere medische of psychische problemen

• De aandacht van 1e-lijns gezondheidswerkers is 
volstrekt onvoldoende.



Highlights

Meest effectieve maatregelen:

• Velden uit de weg gaan (actief of passief)

• Mobieltje, Dect telefoon en Wifi vervangen 
door draad

• Vuile stroom apparaten en energiezuinige 
lampen vervangen door gloeilampen

• Hoogfrequente stoorvelden van buiten weren 
door koolstof-verfbehandeling van muren



Conclusies uit vragen in Kennisbericht

1. EM veldreductie neemt klachten meestal weg

2. Psyche veroorzaakt geen EHS klachten. Speelt 
wèl een rol bij het omgaan met de klachten en 
de mentale kracht om uit de problemen te 
komen.

3. Externe milieusignalen werken additioneel 
(geuren, (UV)licht, lage geluiden, allergenen. 
Ook andere ziekten kunnen vergelijkbare 
klachten geven: CVS, FM, Burnout, PTSD, Lyme. 



Reserve



EMV signalen in de hersenen



Beoordelingsmethodieken
ICNIRP vs. Stg EHS

A. Eenduidig meetbaar effect: 

warmteontwikkeling in weefsel; geen andere 
maat voor weefselinteracties.

(International commission for non-ionizing radiation 
protection ICNIRP)

B. Complex effect op stresssysteem: door  

nerveuze interacties in het brein; geen 
meetbare parameters, mondelinge rapportage 



Andere sensorische overgevoeligheden

Harde geluiden 18 meldingen

Specifieke geuren 16

Schoonmaakmiddelen 10

Ultralaag geluiden 12

(Zon)licht 10



‘Flankerende’ gezondheidsklachten

• Chronisch vermoeidheidssyndroom 

(CVS/ME) 16 meldingen

• Fibromyalgie

(FM) 7

• Multiple chemical sensitivity

(MCS) 5

• Post-traumatische stress dystrofie 

(PTSD) 3



Vooruitzichten zijn slecht voor 
elektrogevoeligen

Velden rond digitale elektronica nemen steeds 
verder toe

Complexere veldcombinaties geven grotere 
problemen

Blootstelling nu op 24-uurs basis, 7 dagen per week

Latente gevoeligheid van de bevolking: weerstand 
neemt mogelijk af

Hulp van professionele medisch/sociale diensten is 
niet spoedig te verwachten



Scholing van respondenten
Succes van veldreductie


