
Van de redactie
In dit Bulletin speciale aandacht voor boeken. Het boek van 
Manfred Spitzer, vertaald in het Nederlands, vonden we interes-
sant om te lezen. Digitale Dementie gaat over de vertraagde 
ontwikkeling van de rechter hersenhelft  van kleine kinderen. 
Door de passieve dataconsumptie worden essentiële hersen-
functies en denkpatronen niet getraind en ontstaan proble-
men met leervermogen en aanpassing. Er worden al klinieken 
opgericht om deze jonge dementen op te vangen. Overigens, 
die veranderingen kunnen ook bij ouderen optreden, omdat de 
hersenen zich levenslang trachten te herstellen en te ontwik-
kelen. Bij verstandig beeldschermgebruik, verrijken de digitale 
media je leven, maar ouders en leraren doen er goed aan de tijd 
achter een scherm goed in de gaten te houden, verslaving ligt 
op de loer, met het oog op de carrièrekansen en gezondheid van 
de kinderen.
Het opmerkelijke is dat over de mogelijke effecten van straling 
uit die digitale schermen (nog) helemaal niet gesproken wordt. 
Er ligt een duidelijke taak van de stichting om aan dit aspect van 
verslaving aandacht te geven en de mogelijke relatie tussen EMV 
effecten en psychische passiviteit te documenteren.

Er is na ongeveer 10 jaar een mijlpaal bereikt in het bestaan 
van de stichting: de productie van een boek waarin de uiteen-
lopende aspecten van de relatie EMV-EHS worden besproken: 
het Elektrostress Handboek. Velen hebben aan de inhoud ervan 
bijgedragen: de elektrogevoeligen die over hun probleem en 
oplossingen rapporteerden, leden van de meetgroep die geleerd 
hebben EMV op het spoor te komen, te meten en te reduceren, 
vrijwilligers die de telefoons bemanden en de regiobijeenkom-
sten organiseerden en leden van de redactiecommissie en het 
stichtingsbestuur. Het boek bevat een hoeveelheid gecompri-
meerde basiskennis die als uitgangspunt moet dienen voor een 
verdere ontwikkeling van ons begrip van het probleem. Het is 
misschien wat technisch en niet zo gemakkelijk te lezen, maar 
om omvang en kosten te sparen moest de tekst compact  
worden. In eerste instantie is een beperkt aantal proef- 
exemplaren gemaakt en de vraag aan de ontvangers is er kritiek 
op te geven en een mening te geven over de bruikbaarheid van 
het boek. In het gunstige geval wordt er later dit jaar een groter  
aantal gedrukt voor een bredere verspreiding via de boek-
handel. (zie pagina 17). 

In de herfst worden weer Regio bijeenkomsten georganiseerd, 
zie pagina 10.
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De Werkgroep Elektrische Overgevoeligheid is in 2002 
opgericht om erkenning te krijgen voor het probleem van 
elektrohyper-sensitiviteit (EHS) in Nederland. In 2007 is 
vervolgens de Stichting EHS opgericht. 
Via enquêtes gehouden onder de leden wordt het ziek-
tebeeld van EHS zorgvuldig in kaart gebracht. Doel is om 
de overheid, gezondheidsinstanties en onderzoekinsti-
tuten te informeren en te prikkelen tot nader onderzoek. 
Het is vooralsnog niet mogelijk om het lichaam te doen 
aanpassen aan elektromagnetische en elektrische velden. 
De oplossing moet dus gezocht worden in vermijding of 
eliminatie van storende velden.

Als u als elektrogevoelige nog geen enquête heeft  
ingevuld, dan vragen wij u met nadruk om dit alsnog te 
doen.  
U kunt een exemplaar aanvragen bij de leden- 
administratie, of downloaden vanaf de website – onder 
‘Contact’.

NB1: 
De mening van de schrijvers in de nieuwsbrieven is niet 
noodzakelijk die van de Stichting EHS
NB2: 
De Stichting EHS kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor de waarde en juistheid van de gegeven 
informatie en adviezen.  
Gebruikers van die informatie doen dit geheel op eigen 
risico.

© Stichting EHS 2013
Overname van artikelen alleen met toestemming van de 
redactie.

"Algemeen nut beogende instelling (ANBI)- Stichting EHS. 
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrek-
baar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als 
een ANBI instelling (gebruik de zoekfunctie van de website 
www.belastingdienst.nl voor controle). “Let wel, ook kosten die 
gemaakt worden ter ondersteuning van de stichting zijn 
in principe aftrekbaar”. 

mailto:administratie%40stichtingEHS.nl?subject=
mailto:%20nieuwsbrief%40stichtingEHS.nl?subject=
www.StichtingEHS.nl
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Hoofdartikelen

e  Juliette Kuiper
Het beviel vorig jaar zo goed dat we voor 
de tweede keer in de oude boerderij onze 
contactdag hebben gehouden. Ongeveer 
60 mensen namen de moeite naar Baarlo te 
reizen. Er waren weer relatief veel nieuwe 
en jonge gezichten. Tijdens lunch en koffie 
konden we weer lekker buiten zitten aan de 
lange tafels en met elkaar kennis maken en 
ervaringen uitwisselen.

Jos Timmer begon de dag met nog eens uit 
te leggen wat de Stichting op dit moment 
wel en niet kan doen voor haar leden. De 
Stichting wil niet tegen de overheid aan 
schoppen, maar zoekt manieren om invloed 
uit te oefenen en samen te werken, waar 
mogelijk. Bijvoorbeeld gebeurt dit via het 
Kennisplatform EMV en Gezondheid, hoeveel 
kromme tenen dat soms ook kost. Voor het 
eerst komt er een artikel over EHS in het 
huisartsenblad.
De Stichting heeft ook overleg met het mi-
nisterie van economie en de Consumenten-

bond over weigering van de Slimme meter 
en de mogelijkheid die te laten weghalen als 
men er, bij een verhuizing, mee wordt ge-
confronteerd. Vervanging door een ‘domme’ 
meter moet dan mogelijk zijn. Het ‘adminis-
tratief uitzetten’ van een bestaande slimme 
meter is geen optie, omdat de zendactiviteit 
gewoon doorgaat.
Hugo Schooneveld gaat kort in op de resulta-
ten van de online enquête over veldreductie.
Carolien Schooneveld is met een groepje 
bezig om schoolbesturen te informeren over 
mogelijke schadelijke werking van aanschaf 
van WiFi op school. Zij stelt een concept 
van haar folder “Pak de draad weer op” ter 
discussie en krijgt nog enkele opbouwende 
opmerkingen. Haar groep wil schoolbesturen 
ook alternatieve oplossingen aandragen bij 
verwijdering van het draadloze netwerk.
‘s Middags kwamen twee onderzoekers uit 
Duitsland dr. Marco Danscheid en Nils Zierath 
met een speelse en goed doorwrochte 
lezing over hun strijd tegen WiFi op scholen. 

Verslag 11e Landelijke Contactdag 
Stichting EHS
22 juni 2013 Baarlo, Zwartsluis

Monique-Beerlage
tijdens haar presentatie

Marco Dansveld (L) en Nils Zierath Jos Timmer



EHS - Bulletin nr. 43                                                      STICHTING ELEKTRO HYPERSENSITIVITEIT

4

Ze noemden ook interessante proefjes van leerlingen die een 
mobieltje hielden bij een zak meelwormen in de kelder, met als 
controle een zak meelwormen die geen EMV kregen. Het bleek 
dat de bestraalde meelwormen veel last hadden bij de meta-
morfose van pop naar kever. 

Daarna gaven ze de groep van Carolien goede raad bij hun 
adviezen aan scholen om WiFi uit te bannen. Later konden 
mensen in kleine groepen met elkaar discussiëren onder 
andere over technische kwesties en over de omgang met EMV. 
Hierbij werden tekenbeten nog eens extra genoemd om te 
laten onderzoeken als je veel ziek bent en niet weet waarvan.
(Foto’s van H. Schooneveld)

Marcel van Rijt Marian Vrolijk Discussie in de tuin

Carolien Schooneveld

e  Hugo Schooneveld
Door de strijd om het bestaan raken steeds 
meer mensen in de stress en vertonen  
verschijnselen die wijzen op een burnout. 
Het Oostenrijkse wetenschappelijke artsen- 
instituut (WidO) ziet het als een psychisch 
probleem. Veel zieken klagen over opge-
brand en depressief en in de vrije tijd het 
werk niet meer van zich kunnen afzetten. Het 
ook op zon- en feestdagen moeten werken 
en de last van dagelijkse reizen vragen 
hun tol. Acute problemen zijn slaapversto-
ring, onbeheerst gedrag, prikkelbaarheid, 
nervositeit en hoofdpijn. Dat rijtje klachten 
komt ons bekend voor en geen wonder dat 
Ulrich Warnke (Universiteit Saarland) en Peter 
Hensinger (Umwelt- und Verbraucher- 
organisation zum Schutz von Elektromag-
netischer Strahlung - Stuttgart) proberen 
een verband te leggen met de invloeden 
van EMV van mobiele netwerken en andere 

Burnout
draadloze communicatie technologieën. 
Over de laatste jaren is er een spectaculaire 
toename van het aantal gediagnosticeerde 
gevallen van het burnout syndroom (BOS). 
Zie figuur 1.
Daarbij is opvallend dat vrouwen over de 
hele periode een ongeveer twee maal  
grotere kans lopen op een BOS dan mannen. 
Zie figuur 2.

In het artikel is ook nagegaan in hoeverre het 
uitgeoefende beroep van invloed is op de 
kans BOS op te lopen. De gevonden verschil-
len zijn groot: Een straatveger heeft een kans 
van 28,4%, een docent in hoger onderwijs 
slechts 4,4%. Eén en ander hangt onder meer 
af van de psychische belasting in die beroeps-
groepen en van nog een paar andere factoren.
Warnke en Hensinger noemen BOS een  
psychosomatische stressdisorder. Sympto-
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Figuur 1. Toename van burnoutgevallen over de laatste jaren. Bron: Fehlzeiten-Report 2012..

Figuur 2. Burnoutsyndromen, verdeeld over leeftijdsgroepen. Het aantal vrouwen overstijgt het aantal mannen met BOS. 
Bron: Fehlzeiten-Report 2012.
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e  Jos Timmer
De vraag ‘’Wat doet de stichting (voor ons)?’’ 
zingt nog steeds wel eens rond in onze  
achterban. Blijkbaar is het onvoldoende 
om dit op de website en in het EHS-Bulletin 
aan te geven. Ook merken we dat mensen 
ons niet langer als donateur willen blijven 
steunen. Mogelijke redenen die we horen 
zijn, dat we te weinig in de publiciteit komen 
en te weinig stelling nemen tegen het beleid 
van de overheid. Deze voordracht is een 
nieuwe poging om duidelijk te maken wat 
de stichting heeft gedaan en vooral ook 
waarom ze deze zaken zo aanpakt.

Wat doet de stichting?
Voordracht landelijke contactdag in Baarlo, 22 juni 2013

Wat doet de stichting? 
In onze statuten staat dat wij een kennis- 
centrum zijn. Daartoe verzamelen we  
gegevens die van belang zijn voor Elektrohy-
persensitiveit (EHS). We houden de weten-
schappelijke onderzoeken op dit gebied bij 
en nemen enquêtes af bij mensen die aange-
ven gevoelig te zijn voor elektromagnetische  
velden (EMV). Ook onderhouden we intensie-
ve contacten met elektrogevoeligen om meer 
over gezondheidsproblemen en oplossingen 
aan de weet te komen.
De kennis, die we daarmee opdoen, ge-

matologisch verwante gezondheidsklachten 
vindt men bij MCS (multiple chemical 
sensitivity), CFS (chronic fatigue syndrome), 
PTSD (post-traumatic stress disorder) en FM 
(fibromyalgia syndrome). Exogene stress zou 
te wijten zijn aan invloeden op de celfysio-
logie, onder andere oxidatieve celstress, de 
vorming van overvloedige zuurstofderivaten, 
reactieve stikstofverbindingen en andere 
reactieproducten. Dat leidt tot een mito-
chondriaal falen, waarbij een gebrek aan ATP 
gaat ontstaan en daardoor een verslechterde 
celprestatie. Chronische vermoeidheid is het 
gevolg. In dit multisysteemprobleem zijn 
ontstekingen dus het gevolg van de slechte 
toestand van de mitochondrieën.
Omdat zwakke elektromagnetische velden 
in de omgeving aanleiding geven tot de 
vorming van vrije radicalen en reactie- 
producten, waardoor toxische effecten in 
de cel plaatsvinden. De betrokken personen 
gaan lijden aan een ‘functionele beperking’ 
en ergere ziekten. Als deze ‘gevoeligheid’ 
mede erfelijk bepaald is, worden de proble-
men aan de volgende generatie doorgege-
ven als een voorgeprogrammeerd defect. 
Beide redeneringen over oorzaken van een 
BOS gaan dus uit van geheel verschillende 

factoren: In het ene geval door een psychische 
belasting en zwaar lichamelijk werk, in het 
andere geval door een blootstelling aan fysi-
sche omgevingsfactoren met celbiologische 
gevolgen. Beide groepen onderzoekers  
hanteren de term burnout van een zieke 
werknemer. Dat is eigenlijk een wat onbe-
vredigende situatie en de wens komt op om 
eens te laten nagaan in hoeverre er een over-
lap is in de situaties die tot BOS leiden. Wel-
licht moeten we anders een onderverdeling 
gaan maken in burnouts die hun oorsprong 
vinden in de psyche van de persoon en één 
waarin de fysieke constitutie een gevoelig-
heid creëert voor omgevingsinvloeden, zoals 
elektromagnetische velden. 

Fehlzeiten-Report 2012. Zu viel berufliche Flexibilität 
schadet der Psyche. Pressemitteilung.
http://www.aokbv.de/imperia/md/aokbv/presse/pres-
semitteilungen/archiv/2012/04_wido_presseinfo.pdf 
Ulrich Warnke en Peter Hensinger 2013. Increasing 
evidence of burnout dur to magnetic and electromag-
netic fields of cell Phone networks and other wireless 
communication Technologies.
Umwelt Medezin Gesellschaft 26: 31-37. 
http://www.mobilfunkstudien.org/assets/warnke_
hensinger_umg_1_2013_engl_df.pdf

http://www.aokbv.de/imperia/md/aokbv/presse/pressemitteilungen/archiv/2012/04_wido_presseinfo.pdf
http://www.aokbv.de/imperia/md/aokbv/presse/pressemitteilungen/archiv/2012/04_wido_presseinfo.pdf
http://www.mobilfunkstudien.org/assets/warnke_hensinger_umg_1_2013_engl_df.pdf
http://www.mobilfunkstudien.org/assets/warnke_hensinger_umg_1_2013_engl_df.pdf
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bruiken we om bepaalde groepen zo goed 
mogelijke te informeren over het fenomeen 
EHS. Dit zijn
•  mensen die het Bulletin lezen
•  mensen die onze telefoonteam bellen
•  meetspecialisten die zich nascholen in 

samenwerking met stichting EHS
•  voor de begeleiding van individuele 

gevallen, zoals aangeboden door  
Schooneveld Advies.

Die kennis wordt ook gebruikt om de 
belangen van EHS-ers zo goed mogelijk te 
behartigen. Zoals:
•  bij de overheid in de klankbordgroep van 

het Kennisplatform. Wij willen een deskun-
dige partner zijn die op een constructieve 
manier een bijdrage levert aan erkenning 
en hulp aan EHS-ers.

•  In het overleg met vertegenwoordigers van 
hulpverleners zoals GGD, huisartsen, Arbo 
artsen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat 
de hulp uiteindelijk door deze professionals 
georganiseerd moet worden 

•  Wij kiezen niet voor een activistische rol. 
Wij vinden dat je niet kunt schoppen en je 
wantrouwen uitspreken, terwijl je tegelijker-
tijd met diezelfde partij zegt constructief te 
willen samenwerken.

•  Andere partijen zoals Stop UMTS en NPS, 
Nationaal Platform Stralingsrisico’s, schop-
pen wel tegen de Gezondheidsraad en 
zetten zich soms af tegen het Kennisplat-
form. Dat is een bewuste strategische keuze 
die we met deze partijen hebben gemaakt 
tijdens het overleg dat we regelmatig met 
hen hebben in Bussum. Zij schoppen en wij 
zoeken verbinding, waarbij we er door  
onderlinge afstemming voor zorgen het-
zelfde doel na te streven. 

Betekent dit dat we bij de overheid zitten om 
te pappen en nat te houden en dat we geen 
stelling nemen tegen de gevestigde orde? 
Oordeelt u zelf aan de hand van de volgende 
voorbeelden.
•  Wij zijn 3 jaar geleden mede initiatiefnemer 

geweest om uit de klankbordgroep van 
het Kennisplatform te stappen. Een zomer 

lang hebben we intensief overlegd met 
tientallen mensen van de overheid en de 
wetenschap. We hebben daarbij samen 
met andere maatschappelijke organisaties 
gedaan gekregen dat EHS niet meer als een 
fictie of een verzinsel wordt afgedaan. Men 
heeft toegezegd dat er hulp moest komen 
voor ernstige EHS gevallen en dat er niet 
alleen naar de wetenschap gekeken wordt 
om deze hulp te onderbouwen.

•  Belangrijk resultaat van onze terugkeer is 
dat er ruim een jaar geleden het Kennisbe-
richt Electrogevoeligheid is uitgekomen. 
Daarin wordt het bestaan van EHS erkend 
en wordt blootstelling aan hoge sterktes 
van EMV als mogelijke oorzaak genoemd.

•  Wij zitten als stichting in de wetenschappe-
lijke commissie die het onderzoek begeleid 
over EMV en Gezondheid, dat door Zorgon-
derzoek Nederland  Medische Wetenschap-
pen (ZonMW) wordt opgezet. Wij hebben 
vorig jaar zomer een klacht ingediend tegen 
enkele mede commissieleden. Wij vonden 
dat de uitkomsten van sommige onder-
zoeken te eenzijdig werden beoordeeld en 
onderzoekers die mogelijke aanwijzingen 
vonden, werden weggezet als slechte 
onderzoekers zonder toetsbare criteria. 
Onze klacht is onderzocht door ZonMW en 
gegrond verklaard. Een van de leden van 
de commissie is daarop uit de commissie 
gestapt en er wordt nu bij de evaluatie van 
de resultaten van het hele programma meer 
evenwichtig en met een open mind naar 
resultaten gekeken.

•  Een half jaar geleden hebben we, onder-
steund door de leden van de Bussumgroep, 
een klacht ingediend tegen een voorlich-
tingsfilmpje van het Antennebureau. Hierin 
stelt de secretaris van de Gezondheidsraad 
dat al het buitenlands onderzoek dat aan-
geeft dat er aanwijzingen zijn voor schade, 
van onvoldoende kwaliteit is om mee te 
nemen in een eindbeoordeling. Hieruit 
wordt veel te stellig en met een eenzijdige 
visie de conclusie getrokken dat EMV dus 
veilig zijn.

•  We hebben, samen met de Bussumgroep, 
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overlegd met de voorzitter van het Kennis-
platform, de heer Rombouts. Doel was 
om tot concrete resultaten te komen in de 
samenwerking met het Kennisplatform. 
Daar hebben wij als stichting gepleit voor 
een meldpunt voor mensen met klachten, 
waar ook voldoende publiciteit aan wordt 
gegeven. Dit punt werd door Rombouts 
overgenomen en daar wordt afhankelijk 
van de mogelijkheden verder invulling aan 
gegeven.

•  Dinsdag 18 juni hebben we overleg gehad 
binnen de denkgroep hulp bij elektroge-
voeligheid met diverse artsen, waaronder 
een vertegenwoordiger van de NHG, de 
wetenschappelijke organisatie van de 
landelijke huisartsenvereniging. De regie 
van deze bijeenkomst lag o.a. bij Carolien 
Schooneveld. Haar opzet heeft ervoor 
gezorgd dat het een constructieve bijeen-
komst werd. EHS wordt nu meegenomen bij 
het opstellen van een nieuwe richtlijn voor 
onvoldoende verklaarde aandoeningen en 
er zal een artikel worden geschreven over 
EHS in het tijdschrift Huisarts en Weten-
schap, dat door vrijwel alle huisartsen goed 
wordt gelezen.

•  Bij meerdere gelegenheden hebben we om 
de tafel gezeten met hoge vertegenwoordi-
gers van het ministerie van EL&I, met NMa 
en consumentenorganisaties, om de invoe-
ring van de slimme meter tegen te houden 
voor mensen die daar last van kunnen gaan 
ondervinden. We willen bevorderen dat 
we zo’n meter onder alle omstandigheden 
moeten kunnen weigeren of uitschakelen. 

Wij vinden deze resultaten belangrijk, al 
ealiseer ik me goed dat u daar zelf op dit  
moment, in uw situatie, nog niet veel aan 
heeft. U verliest uw geduld. Het schiet niet 
op. Dat klopt dat vinden wij ook. 
Maar er is wel wat aan het bewegen. En dat 
zult u merken. Wanneer? Dat is lastig te zeg-
gen, maar we gaan ervan uit dat het dit jaar 
gebeurt. Het is in ieder geval een voorwaarde 
om door te gaan met het overleg binnen het 
Kennisplatform dat er dit jaar concrete resul-

taten komen. We hebben ook naar onszelf 
gekeken als stichting. Wat kunnen wij beter 
doen?

Voor de nabije toekomst willen we de 
inhoud van het EHS-bulletin veranderen. Wij 
horen vaak dat dit te moeilijk is, te weten-
schappelijk, te veel op beleid is gericht. Wij 
willen dat het meer mensgericht wordt, 
meer praktisch. Wij zoeken mensen die 
daarover mee willen denken en een bijdrage 
aan willen leveren. We denken na over een 
nieuwe manier van communiceren en  
moeten daarvoor deskundige personen 
aantrekken, liefst uit eigen kring.

Er zijn veel initiatieven van mensen in de 
samenleving die de schadelijke effecten van 
EMV onder de aandacht willen brengen. 
Dat is begrijpelijk, maar betekent ook dat er 
sprake is van een zekere mate van versnip-
pering, wat de verstaanbaarheid van onze 
boodschap ondermijnt. Wij moeten daar als 
stichting een eigen rol in vinden. Wij vinden 
dat wij van al deze partijen het best geïnfor-
meerd zijn over het wel en wee van EHS-ers. 
Wij vertegenwoordigen de EHS-ers dankzij 
een duidelijke en omvangrijke achterban.  
We kiezen er daarbij voor samen te werken 
met de overheid; kritisch, maar constructief. 
Op die manier willen we ook met andere  
partijen samenwerken. Het is voor de samen-
werking met een andere partij van belang 
dat er een inhoudelijke overlap is. Het moet 
ergens over gaan, er moet een win-win te 
halen zijn. Wij waaien niet met alle winden 
mee en hebben een eigen strategie. Wie daar 
bij aan wil sluiten is welkom.

Om deze rol te kunnen blijven vervullen heb-
ben steun nodig van EHS-ers of betrokkenen. 
Wij willen graag het aantal donateurs op peil 
houden en liefst opvoeren. Met uw bijdrage 
van 20-25 euro steunt u niet alleen de stich-
ting, maar ook onze kracht in samenwerking 
met andere partijen en maatschappelijke 
organisaties, waarin plaats is voor verschil-
lende standpunten.
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Wetenschap

Omschrijving rubriek wetenschap
Voor deze rubriek geldt dat de referaten uitsluitend gebaseerd zijn op de originele 
wetenschappelijke artikelen. Wie belangstelling heeft voor de volledige tekst neemt 
even contact op met ondergetekende of met de redactie. HS

Twee ontwikkelingen zijn interessant:
1.  Het feit dat er een tijdschrift is  

- een ‘Open access’ tijdschrift - dat een 
hoge kwaliteit van wetenschappelijke  
publicaties tracht te handhaven. Het  
bijzondere van dat tijdschrift is dat  
iedereen de gepubliceerde artikelen gratis 
kan lezen en downloaden. De filosofie 
daarachter is dat onderzoek dat met over-
heidsgeld is uitgevoerd ook gratis door de 
burgers moet kunnen worden gelezen en 
geïnspecteerd. Normaliter zijn de  
abonnementsprijzen torenhoog, zodat 
steeds minder bibliotheken zich de aan-
schaf ervan kunnen permitteren.

2.  Men wil ook de wildgroei, aan het terug-
trekken van valse publicaties, tegengaan. 
Het lijkt steeds gewoner te worden dat  
publicaties gemanipuleerd zijn. Het komt 
er daarbij op neer dat de uitkomsten van 
onderzoek van te voren vaststonden en 
dat de proeven zo waren ingericht dat er 
een resultaat uitkwam dat de opdracht- 
gever wenste. We kennen daar voor-
beelden van in artikelen over schadelijke 
effecten van hoogfrequente velden van 
mobieltjes en dergelijke. Steeds vaker 
worden artikelen bij de redactie terug-
getrokken, voordat - of nadat - ze zijn 
gepubliceerd voornamelijk omdat een 
collega-onderzoeker aan de bel trok en 
de falsifiërende auteurs er toe bracht, het 
artikel maar formeel terug te trekken om 
grote reputatieschade te voorkomen.

Het Open Access tijdschrift nu gaat een spe-
cial volume uitgeven dat gevuld wordt met 
artikelen over wetenschappelijke malversa-
ties (‘scientif misconduct’). Dr. Grant Steen is 
daarvan de moderator. De gelegenheid is nu 
geopend om artikelen ter publicatie aan te 
bieden. Die moeten dan al wel voldoen aan 
hoge eisen van betrouwbaarheid en weten-
schappelijke conventies. We wachten met 
spanning af of er vanuit de critici op telecom 
publicaties ook actie wordt ondernomen. Tot 
op dit moment van schrijven, is er nog geen 
kopij binnengekomen.

Info: http://www.mdpi.com/journal/publications/spe-
cial_issues/scientific-publishing 

HS

Malversaties in de wetenschap

http://www.mdpi.com/journal/publications/special_issues/scientific-publishing
http://www.mdpi.com/journal/publications/special_issues/scientific-publishing
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Korte berichten

e   Ineke van der Klaauw
Dé gelegenheid bij uitstek om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van 
elkaar te leren. Maar ook: Samen sta je sterk!
Thema: Afschermende materialen. 
Wat is er zoal in de handel? Hoe zijn de ervaringen hiermee? Helpen ze?
U kunt zich opgeven op elke gewenste locatie. Voor leden en hun eventuele partners is de 
toegang gratis. Niet donateurs betalen € 5,00. Wel graag van tevoren even laten weten met 
hoeveel personen u komt.

Agenda
zaterdag 12 oktober 13.30 – 16.30 uur
regio-noordholland@stichtingehs.nl 
Marian Vrolijk - ’t Ven 5, Duivendrecht. Telefoon: 020-6900124 / 06-48491433
regio-oost@stichtingehs.nl 
Kees Spek - Rauwershofweg 4, 7108 BH  Winterswijk-Woold.  Telefoon: 0543-564206
zaterdag 2 november 13.30 – 16.30 uur
regio-zeeland@stichtingehs.nl
Dieneke Parlevliet, Telefoon: 0111-415292 / 06-22530210
Plaats van bijeenkomst: Herengracht 58, 4331 PX  Middelburg
regio-zuidholland@stichtingehs.nl 
Ineke van der Klaauw, Thomsonlaan 16, 2565 LA Den Haag, Tel. 070-3457551
regio-zuid@stichtingehs.nl 
- Gertrude Arends, Waalre.   Telefoon: 040-2216716
- Carla Obbens, Vlijmen.    Telefoon: 06-53529377
Plaats van bijeenkomst wordt nader bepaald
Op een regiodag is altijd een meetspecialist aanwezig.

Regio-dagen najaar 2013

e   Wouter-Jan van Keulen
EHS kent veel gradaties in de mate van beperking in het dagelijks leven. De klachten  
kunnen in uiterste gevallen dusdanige beperkingen opleveren dat ziekteverzuim ontstaat 
of men zich nauwelijks in het openbare leven kan begeven. Voor particulieren, organisaties 
en de overheid kan het tijdig herkennen en erkennen van EHS grote voordelen opleveren.

EHS en psychische klachten
Een visie op het omgaan met EHS en psychische klachten.

Omgaan met EHS
Bij EHS is het prioriteit om met behulp van 
informatie van Stichting EHS, woonbiolo-
gen en meetspecialisten te werken aan het 
reduceren van elektromagnetische velden. 

Daarnaast is het belangrijk om de lichame-
lijke weerbaarheid te vergroten. Het vervolg 
van dit artikel gaat over een derde kant, de 
psychische. Want EHS legt ook een druk op 
de psychische gesteldheid.

mailto:regio-noordholland%40stichtingehs.nl%20?subject=
mailto:regio-oost%40stichtingehs.nl%20?subject=
mailto:regio-zeeland%40stichtingehs.nl?subject=
mailto:regio-zuidholland%40stichtingehs.nl?subject=
mailto:regio-zuid%40stichtingehs.nl?subject=
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Mensen met EHS-gerelateerde klachten 
ervaren vaak heftige emoties. Zeker als de 
klachten een beperking in het dagelijks leven 
of op het werk dreigen te veroorzaken. Ook 
krijgt men vanuit de omgeving vaak weinig 
begrip voor de klachten. EHS is immers nog 
niet zo bekend en voor veel mensen is het 
niet te zien of te voelen. Het omgaan met 
deze gevolgen van EHS vormt vaak een 
opgave op zich.
EHS kan gevoelens van stress, angst en 
paniek oproepen, bijvoorbeeld doordat men 
zich als individu bedreigd voelt. Stel je maar 
eens voor om in een omgeving te moeten 
leven, waar overal straling is, waarmee niet 
valt te leven. Het lijkt alsof je geen kant op 
kan. Ook kan EHS boosheid oproepen als de 
omgeving niet lijkt te luisteren, te erkennen 
en mee te werken. Verdriet kan ontstaan over 
het verlies van werk of het sociale leven. Een 
gevoel van radeloosheid kan ontstaan als 
men klachten ervaart en niet weet of deze 
wel te verminderen zijn en wat de toekomst 
zal brengen. Voor iedereen ligt dit soort emo-
ties weer anders. Een grote impact heeft EHS 
al snel.

Beperken van psychische klachten
Het herhaaldelijk ervaren van sterke emoties 
kan veel leed veroorzaken. Gelukkig bestaat 
de mogelijkheid deze emoties te ervaren 
zonder dat ze ons bewustzijn volledig in be-
slag nemen. Emoties komen en gaan, net als 
gedachten. We kunnen tijdens een cursus of 
behandeling leren emoties met aandacht be-
wust waar te nemen en er tegelijkertijd mee 
in contact te blijven. Zo laten we de emotie 
weer voorbijgaan zonder dat we ons erdoor 
hebben laten leiden of ons ervoor hebben 
afgesloten. Soms is er tijdens de behandeling 
iets anders nodig, bijvoorbeeld als heftige 
emoties toch nog blijven beperken. Uiteinde-
lijk kan de kracht van deze emoties afnemen, 
waardoor ruimte ontstaat. 

Emoties kunnen een goede aanpak in de 
weg staan en zelfs blokkeren. Als er (emoti-
onele) ruimte ontstaat, kan men objectiever 

naar zichzelf en EHS gaan kijken. Er hoeft 
wellicht minder gestreden te worden en ook 
de angst dat alles misgaat kan verminderen. 
Dit kan perspectief bieden en helpen bij het 
aanpakken van het probleem. Zo kan de 
communicatie naar anderen gemakkelijker 
gaan en kan sneller geaccepteerd worden 
dat bepaalde dure of lastige maatregelen 
genomen moeten worden. 

Ook kan het verminderen van stress hel-
pen bij het omgaan met EHS. Dit kan door 
bronnen van stress te verminderen en door 
de weerbaarheid tegen stress te vergroten. 
Mensen met EHS hebben dikwijls last van 
negatieve gedachten. Tijdens de behande-
ling kan hier ook aandacht voor zijn. Nega-
tieve gedachten kunnen leiden tot angst en 
depressiviteit. Als men veel negatief denkt, 
lijkt het soms onvoorstelbaar, maar het is 
mogelijk om positiever te gaan denken.

Meerwaarde
Positieve gedachten kunnen resulteren in 
acceptatie, assertiviteit en het richten op de 
positieve kanten van de situatie. Men kan 
EHS na verloop van tijd anders gaan bekij-
ken. Positiviteit leidt tot ontspanning en 
helpt ook bij het omgaan met EHS. Positief 
is bijvoorbeeld dat iemand die sensitief en 
zich bewust van EHS is, een signalerende 
functie in de maatschappij kan hebben. Men 
kan eerst zichzelf beschermen en daarna 
anderen helpen bewuster te worden zodat 
iedereen tegen te hoge elektromagnetische 
velden beschermd kan worden. Wat mij 
betreft lukt dit als we EHS in de aandacht 
blijven brengen en geduld hebben totdat de 
maatschappij er klaar voor is. Organisaties 
zoals Stichting EHS helpen hierbij. Op deze 
manier wordt sensitiviteit een kracht, een 
meerwaarde. 

Ook op andere vlakken kan sensitiviteit (in 
het algemeen) ons veel brengen. Het kan 
een mooi proces zijn om te onderzoeken 
op welke manier EHS ons kan leren bewus-
ter van onszelf te zijn. Van onze grenzen, 
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Op verzoek van veel passagiers zijn de  
bepalingen over het mobiele bellen en 
internetten in vliegtuigen versoepeld. Bij 
genoemde maatschappij moet men de  
telefoon tijdens opstijgen (tot 10.000 voet) 
en landen in de zak houden en de ver- 
wachting is dat meer maatschappijen zullen 
volgen. Dat is slecht nieuws voor elektro-
gevoeligen, die toch al zo gestoord worden 
door de elektronica van de vliegtuig- 
installaties. Internetten gaat via een boord-
WiFi. (PS. Kan iemand eens uitleggen hoe 
een vliegend toestel verder draadloos 
contact kan onderhouden met netwerken op 
de grond?)

Niet alle instanties zijn er van overtuigd dat 
er geen noemenswaardige interferentie zal 
zijn met de boordelektronica; maar de druk 
van de consumenten wordt zo groot, dat 
te starre regels in deze tijd van overvloe-
dige draadloze contacten sowieso niet is te 
weerstaan. Het bericht rept niet over het 
doen van spelletjes met een smartphone die 
voorzien is van een schakeling voor stille’ 
flight mode’. 

Bron: www.bbc.co.uk/news/technology-23063479. 

HS

kwaliteiten en mogelijkheden. De keerzijde 
van pijn, ziekte en ongemak is dikwijls het 
ontstaan van een dieper inzicht in onszelf 
en ons leven. Dit kan weer leiden tot een 
focus op de dingen die ons leven waarde en 
betekenis geven.

Wouter-Jan van Keulen, 
Toegepast Psycholoog en Coach. 
www.praktijkvoorzelfmanagement.nl

Bellen mag in 
vliegtuigen van 
British Airways

De NOS en diverse dagbladen maakten 
melding van de Koninklijke besluiten en 
de publicaties in het Staatsblad van België 
betreffende de verkoop en reclame van  
mobieltjes voor jonge kinderen. Mobieltjes 
die gezien hun eenvoudige ontwerp  
speciaal voor jonge kinderen worden aange-
boden, worden verboden. Reclame voor die 
apparaten, gericht op kinderen jonger dan 
13 jaar, wordt ook verboden. Het artikel van 
de NOS is opgenomen in de links. 

In Nederland is een dergelijk besluit niet 
te verwachten. Desgevraagd geeft het 
Kennisplatform EMV&G aan dat men zich 
samen met de partnerts en maatschappe-
lijke vertegenwoordigers over deze kwestie 
zal beraden. Gezien de opvatting van de 
Gezondheidsraad dat er in wetenschappe-
lijke publicaties niets is gebleken van enig 
schadelijk effect van mobiel bellen bij  
kinderen, is niet te verwachten dat hier 
serieuze aandacht voor het probleem gaat 
ontstaan.

België verbiedt 
kindermobieltje

Kindermobieltjes (Foto NRCnext van 3-9-2013).

www.bbc.co.uk/news/technology-23063479
www.praktijkvoorzelfmanagement.nl
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Let wel, de formele discussie gaat uitsluitend 
over de effecten van de hoogfrequente 
velden van mobieltjes op tumorvorming 
en kankervorming. En dat geeft een verte-
kend beeld. Want effecten van de moderne 
smartphones en tablet computers - die veel 
frequentere en schadelijker velden uitstralen- 
worden hier niet bij in overweging genomen. 
Wij wijzen erop dat de laagfrequente velden 
van de basiselektronica eveneens als poten-
tieel schadelijk moeten worden beschouwd. 
Die LF velden zijn zwak, maar op afstand 

zeker voelbaar voor wie daar gevoelig voor 
is. Die effecten treden op binnen minuten of 
seconden na blootstelling, ook wanneer er 
geen gesprek plaatsvindt.

Daarom, het advies van de Gezondheidsraad 
betreft slechts de halve waarheid; het pro-
bleem van moderne communicatiemiddelen 
is veel breder. Het Belgische initiatief is te 
prijzen, maar treft ook maar gedeeltelijk doel. 

HS

De belangengroep Laagfrequent geluid 
kent personen die met dezelfde problemen 
worstelen als wij in de Stichting EHS. Daarom 
geven we deze mutatie door. We hebben 
overeenkomstige belangen, ervaringen en 
handelingsperspectieven. Het kan geen 
kwaad elkaars activiteiten eens te bezoeken. 
De stichting is lid van de Vereniging voor 
Milieuprofessionals (VVM), iets wat ook voor 
onze stichting EHS zou zijn aan te bevelen.
Er is een groeiend aantal getroffenen en 
experts dat zich bij de ULG stichting meldt. 
De stichting wordt daarmee een goede 
gesprekspartner voor diverse instanties. Op 
7 februari 2013 zijn statuten opgesteld en 
gedeponeerd bij de notaris, is de stichting in-
geschreven bij de Kamer van Koophandel en 
is een rekening geopend bij de Triodos Bank. 
Tevens is een bestuur gevormd dat bestaat 
uit Dirk van der Plas (voorzitter), Lies Jonk-
man (secretaris), Paul Steenman (penning-
meester) en Joost Erik de Boer (algemeen lid).
In de statuten zijn volgende doelen en acties 
opgenomen:
1.   De stichting stelt zich ten doel:
 -    de maatschappij te informeren over 

het bestaan, oorzaak en gevolgen van    
laagfrequent geluid, infrasoon geluid en 
trillingen

 -    de emissie van laagfrequent geluid, 
infrasoon geluid en trillingen in de maat-
schappij terug te dringen

 -    erkenning, herkenning en bescherming 
van gedupeerden van laagfrequent 
geluid, infrasoon geluid en trillingen te 
bevorderen

 -   onderzoek en kennis(deling) betreffende 
laagfrequent geluid, infrasoon geluid en 
trillingen te stimuleren.

2.  De stichting tracht haar doel te bereiken 
door:

 -   in te zetten op het invoeren van wet- en 
regelgeving op gebied van laagfrequent 
geluid, infrasoon geluid en trillingen

 -   laagfrequent geluid, infrasoon geluid en 
trillingen als erkend milieu- en gezond-
heidsthema te laten opnemen in het  
beleid van overheden en andere  
disciplines

 -   gedupeerden en professionals te  
activeren en informeren door middel van 
een portal functie

 -   contact te onderhouden met experts, 
overheden, gezondheidsdiensten

 -   informatie, kennis, onderzoeken en 
onderzoeksresultaten te verzamelen en 
te delen

 -   samenwerkingsverbanden na te streven 
met andere gerelateerde belangen- 
organisaties.

3.  De stichting heeft het maken van winst 
uitdrukkelijk niet ten doel.

Info website: www.laagfrequentgeluid.nl. 

Stichting laagfrequent geluid (LFG)

www.laagfrequentgeluid.nl
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In de loop van dit jaar zijn verschillende 
Europese groepen van actievoerders in 
touw geweest om erkenning te krijgen van 
het probleem EHS in het algemeen en de 
gevaren van hoogfrequente EMV in het 
bijzonder. We herinneren ons de Resolutie 
1815 van de Raad van Europa in Straatsburg, 
waarin aangesloten landen ook opgeroepen 
worden rekening te houden met de gevaren 
van EMV. Dat heeft politiek nog niet veel 
opgeleverd. Daarom is het misschien van 
belang dat er nu een actie gaande is om 
onder auspiciën van de Europese Commissie 
gebruik te maken van het programma ‘Euro-
pean Citizens’ Initiative’ en politiek aandacht 
van Brussel te vragen voor het plan ‘Electro-
magnetic Radiation’. Een groep van vooral 
Zuid-Europese landen vergadert op 3 okto-
ber in de gebouwen van de EC te Brussel en 
men probeert daar belangstelling te wekken 
voor een Manifest, dat hieronder kort wordt 
toegelicht. Ieder kan gratis aanwezig zijn, na 
aanmelding op het e-mailadres sans.onde@
gmail.com of coordinacion@peccem.org. 

Het Manifest van 5 pagina’s bevat o.m. de 
volgende aandachtspunten:
• Toepassing van het Voorzorgsbeginsel
•  Beperking van blootstelling aan EMV, reke-

ning houdend met bestaande kennis ten 
aanzien van de biologische effecten.  
Hier worden voor hoogfrequente velden 
blootstellinglimieten voorgesteld die eerder 

in het BioInitiative report zijn aanbevolen, 
te weten: 

- binnenshuis 0,01 µW/m2 of 0,2 V/m
-  buitenshuis 0,1 µW/m2 of 0,6 V/m 

Belasting door laagfrequente (ELF) velden 
van maximaal 100 nano Tesla Regelmatige 
updates van limieten bij nieuwe inzichten

• Informatie en educatie
•  Erkenning van EHS en bescherming van 

mensen, witte zones, EMV vrije scholen
•  Maatregelen te nemen door industrie en 

overheidsinstanties.
Het stuk is voorzien van vele voetnoten. 
Binnen de stichting zijn we niet gelukkig 
met alle standpunten en vinden we dat de 
limieten te inflexibel zijn. Maar als we door 
een dergelijke gezamenlijke politieke actie 
gehoor vinden bij landenvertegenwoordi-
gers, is er al veel gewonnen.

Links
Resolution 1815 (2011) van de Raad van Europa: 
The potential dangers of electromagnetic fields and their 
effect on the environment. http://www.assembly.coe.
int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/
ERES1815.htm
Het Manifest: http://www.peccem.org/Documenta-
cionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_
MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf 
Het Europese citizen’s initiative: http://ec.europa.
eu/citizens-initiative/public/?lg=en 

HS

Burgerinitiatief ‘Elektromagnetische 
straling’ aan de EU aangeboden

Hoeveel kinderen in Israel lijden aan EHS?
e  Daphna Tachover
Het Hooggerechtshof van Israel heeft ver-
ordonneerd dat het aantal kinderen dat lijdt 
aan EHS moet worden nagegaan. Dat is het 
gevolg van een petitie die bij het hoogste 

rechtscollege is ingediend en waarin wordt 
gevraagd de installatie van WiFi’s in scholen 
te verbieden. Deadline voor een uitspraak:  
16 november 2013. 

mailto:sans.onde%40gmail.com?subject=
mailto:sans.onde%40gmail.com?subject=
mailto:coordinacion%40peccem.org?subject=
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=en
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De actie was van Daphna Tachover, een  
Israëlische juriste die zelf extreem elektro-
gevoelig is. Op 13 juni heeft ze de petitie 
ingediend, vergezeld van een bundel onder-
steunende documenten van 640 pagina’s.

De stukken ondersteunden de volgende 
statements:
•  EHS is een bestaande ziekte, veroorzaakt 

door EMV
•  De standaard van thermische effecten was 

al, 40 jaar geleden, verlaten
•  Het is onredelijk zich te baseren op de 

uitgangspunten van de WHO, omdat die 
corrupt is

•  De onderzoeken van de regering waren 
onprofessioneel en verwaarloosbaar

•  De industrie misleidde de bevolking.
Vragen die zij zich stelde naar aanleiding van 

de Israëlische Standaard:
•  Hoe kan het komen dat zijzelf en anderen 

ziek werden van EMV?
•  Hoe kan de huidige standaard ons bescher-

men, gezien de duizenden artikelen over 
biologische effecten van EMV?

•  Hoe kan die ons beschermen als de WHO 
radiofrequente velden zelf indeelt bij de 
groep van potentieel schadelijk, categorie 
2B?

We zijn zeer benieuwd hoe dat afloopt, 
want de overheid van dat land heeft tot nu 
toe weinig sympathie betuigd met de EHS 
slachtoffers.

Bron: https://app.e2ma.net/app/
view:CampaignPublic/id:1401296.13100080844/rid:c4
3ed319b004cfb1dda6eca666bd661e.   

e  Hugo Schooneveld
Het wordt druk op straat, nu steeds meer 
bedrijven de nietsvermoedende burger gaat 
bestoken met hoogfrequente velden van WiFi 
zenders. Zoals eerder in dit blad is vermeld, is 
Ziggo op grote schaal bezig om de straten in 
grotere steden te voorzien van aansluitmo-
gelijkheden op de WiFi routers van bewoners 
van die straat. Internetgebruik op straat 
wordt daarmee gratis en degenen die hun 
WiFi daarvoor beschikbaar stellen maken ook 
gratis gebruik van deze faciliteit. Maar er zijn 
meer kapers op de kust: Fon doet al (langer) 
mee en ook Bullseye WiFi timmert nu aan de 
weg. Ook in winkelcentra worden de klanten 
bestookt met WiFi signalen.
De volgende organisaties doen daar aan mee.

Ziggo
Ervaring vanuit het veld door Hans van der 
Zouw. Ik ben in een straat in Den Haag eens 
nagegaan hoe het daar is gesteld met WiFi 
belasting. Met de Esmogtec Electrosmog In-
dicator ESI 24 heb ik een aantal metingen ge-

Draadloze WiFi netwerken op straat
daan en inderdaad blijkt de WiFi’ deken’ in de 
straten te zijn uitgerold. In de Korbootstraat 
kreeg ik bij het uitstappen uit de auto een 
beetje licht gevoel in mijn hoofd. Later kreeg 
ik een druk op mijn borst en echt hoofdpijn. 
Dus plenty druk van de aanwezige zenders.
De ESI 24 gaf een waarde aan van HF meer 
dan 100 µW/m². Dat is volgens de SBM 2008 
richtlijnen een ‘sterke afwijking’. Midden op 
straat was een echte hotspot. Mijn vrouw 
vond het niet meer verantwoord dat ik - 
gezien mijn toestand - achter het stuur van 
mijn auto zou plaatsnemen. Zij nam het 
stuur over.
Ziggo streeft naar 1.000.000 hotspots; dat 
belooft dus nog wat. 
https://www.ziggo.nl/#producten/extra-
diensten/wifispots

FON 
FON ( afkorting van La Fontera, naam van de 
uitvinder) wil een associatie aangaan met 
KPN en streeft naar de installatie van een 

https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:1401296.13100080844/rid:c43ed319b004cfb1dda6eca666bd661e
https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:1401296.13100080844/rid:c43ed319b004cfb1dda6eca666bd661e
https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:1401296.13100080844/rid:c43ed319b004cfb1dda6eca666bd661e
https://www.ziggo.nl/#producten/extra-diensten/wifispots
https://www.ziggo.nl/#producten/extra-diensten/wifispots
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miljoen WiFi routers van KPN als publieke 
hotspots. 
Fon werkt al samen met providers in veel 
andere landen, zoals British Telecom in Groot-
Brittannië en Belgacom in België. In totaal 
zijn er wereldwijd zo'n 8 miljoen hotspots van 
FON.
http://www.nu.nl/internet/3353881/fon-
wil-hotspots-maken-van-1-miljoen-kpn-
modems.html

Bullseyewifi
Bullseye is ontstaan uit een 
denktank van ondernemers 
met IT infrastructuur als  
achtergrond. Het gratis net-
werk wordt geïnstalleerd in  
37 grote steden in Nederland. 

Het bedrijf heeft inkomsten door eens per 
vijf minuten een reclameboodschap op uw 
scherm te tonen. Winkeliers voeden het 
systeem met commerciële verlokkingen en 
betalen daarvoor. De mogelijke klant wordt 
gratis de weg gewezen. Het systeem is niet 
uit op het verzamelen van persoonsgege-
vens van de mobiele internetter. Het eerste 
netwerk is zondag 8 september 2013 in Tiel 
door de wethouder in gebruik genomen.  
Tiel is de stad waar het bedrijf Bullseye 
gevestigd is.
http://www.bullseyewifi.com

Het Nieuwe Winkelen
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 
ontwikkelt in samenwerking met technolo-
gie providers een platform dat de mogelijk-
heid biedt om in te spelen op Het Nieuwe 
Winkelen. De gemeente Veenendaal heeft er 
voor gekozen alleen de onrendabele top te 
financieren en de rest aan de markt te laten. 
Die uitdaging is opgepakt door aanbieder 
Republicom en de stichting Het Nieuwe 
Winkelen Veenendaal. Met als resultaat dat 
consumenten in het hele kernwinkelgebied 
gratis mobiel kunnen internetten.
Er komt vast een tijd dat ieder zich er van be-
wust wordt dat men niet ongestraft kan door-
gaan met deze WiFi acties: Het buitensporig 
gebruik van elektromagnetische velden die 
niet door iedereen goed worden verdragen.
http://www.hetnieuwewinkelen.
org/2012/11/persbericht-gratis-wifi-in-win-
kelstad-veenendaal.html

disabilities. Titles II and III of the ADA require, 
among other things, that newly constructed 
and altered State and local government faci-
lities, places of public accommodation, and 
commercial facilities be readily accessible to 
and usable by individuals with disabilities ’. 

Dus wanneer EHS als een handicap zou 
worden beschouwd, heeft dat grote conse-
quenties voor de uitgaven van de eigenaren 

Toegankelijkheid van overheids- 
gebouwen in de USA
In 2002 heeft de Amerikaanse organisatie 
National archives and records administration 
een document uitgevaardigd dat bescher-
ming biedt aan mensen met een handicap. In 
de Federal Register, deel II: Architectural and 
transportation barriers compliance board is 
onder artikel 36 het volgende te lezen:

‘The Americans with disabilities act recognizes 
and protects the civil rights of people with 

http://www.nu.nl/internet/3353881/fon-wil-hotspots-maken-van-1-miljoen-kpn-modems.html
http://www.nu.nl/internet/3353881/fon-wil-hotspots-maken-van-1-miljoen-kpn-modems.html
http://www.nu.nl/internet/3353881/fon-wil-hotspots-maken-van-1-miljoen-kpn-modems.html
http://www.bullseyewifi.com
http://www.hetnieuwewinkelen.org/2012/11/persbericht-gratis-wifi-in-winkelstad-veenendaal.html
http://www.hetnieuwewinkelen.org/2012/11/persbericht-gratis-wifi-in-winkelstad-veenendaal.html
http://www.hetnieuwewinkelen.org/2012/11/persbericht-gratis-wifi-in-winkelstad-veenendaal.html
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van de gebouwen om de toegankelijkheid 
voor elektrogevoeligen te garanderen. We 
begrijpen nu waarom de overheid aarzelt het 
label EHS aan mensen in grote problemen 
toe te kennen. 

Wie zoekt eens uit hoe dat in Nederland 
is? Hebben wij ook bepalingen in onze wet 
die een vergelijkbare toegankelijkheid voor 
gehandicapten vereisen? Is dat soms één 

van de redenen om zo aarzelend met het 
probleem elektrogevoeligheid om te gaan?

Bron: https://www.federalregister.gov/
regulations/3014-AA38/americans-with-disabilities-
act-ada-accessibility-guidelines-for-transportation-
vehicles.

HS

Boek-/artikelbespreking

Op basis van onder andere de gegevens die we met onze elektrogevoeligen en de meetploeg 
hebben uitgewerkt, heb ik een boek samengesteld dat alle aspecten van het verschijnsel 
elektrostress behandelt. 

Elektrostress Handboek door 
Hugo Schooneveld

De beknopte inhoudsopgave:

Voorwoord
Het probleem:  
Ziek van elektromagnetische velden
 1.  Inleiding
 2.  Elektriciteit en magnetisme
 3.  De gezondheidsproblemen
 4.  Opvattingen over EHS
De Oorzaak: Blootstelling aan bronnen 
van elektromagnetische velden
 5.  Velden rond stroomvoorzieningen
 6.  Bronnen van EMV binnen en onderweg
 7.  Zendinstallaties in de open lucht
 8.  Problemen rond mobiel bellen
 9.  Ziek van zendmasten
Biologische verklaringen van de effecten
 10.  Biologische effecten van EMV
 11.  Hersenfuncties
Zorg voor de gezondheid
 12.  Richtlijnen bij blootstelling aan EMV
 13.  Internationale bezorgdheid
Hoe te handelen?
 14.  Het meten van velden
 15.  Veldreductie thuis
 16.  Helpt veldreductie werkelijk?
 17.  Hoe nu verder?

Het boek telt 274 pagina’s en is rijk voorzien 
van afbeeldingen en grafieken. Het niveau 
is middelbare schoolkennis: zakelijk en 
compact geschreven. Er is een index en een 
uitgebreide literatuurlijst met - waar moge-
lijk -  links naar de originele vindplaats van 
artikelen en publicaties. 
Later dit jaar te bestellen via de boekhandel. 
Let op de aankondiging op de website.

ISBN 978-90-9027793-6.

https://www.federalregister.gov/regulations/3014-AA38/americans-with-disabilities-act-ada-accessibility-guidelines-for-transportation-vehicles
https://www.federalregister.gov/regulations/3014-AA38/americans-with-disabilities-act-ada-accessibility-guidelines-for-transportation-vehicles
https://www.federalregister.gov/regulations/3014-AA38/americans-with-disabilities-act-ada-accessibility-guidelines-for-transportation-vehicles
https://www.federalregister.gov/regulations/3014-AA38/americans-with-disabilities-act-ada-accessibility-guidelines-for-transportation-vehicles
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e  Manfred Spitzer en andere bronnen
Teveel computergebruik leidt tot digitale 
dementie!
Prof. Dr. M. Spitzer is een van Duitslands 
belangrijkste geheugenonderzoekers. In 
dit boek analyseert hij de ontwikkeling van 
hersenen en hoe kinderen leren nadenken.

In de meest gedigitaliseerde landen worden
problemen gesignaleerd bij overmatig 
gebruik van digitale media op jonge leeftijd. 
De producenten van smartphones en tablets 
beloven bij de verkoop van hun nieuwe  
technologische producten een verbeterd 
leervermogen. De feiten zien er echter 
beroerd uit.
Alarmerende onderzoeken geven aan dat 
hoe meer we gebruik maken van computers, 
hoe meer ons geheugen achteruit gaat. Dat 
geldt ook voor de ouderen, die ooit nog 
wel hebben geleerd om met diepere lagen 
van hun hersenen te denken over wat ze 
waarnemen.
In Zuid Korea wijst onderzoek (2013) erop 
dat 20% van de kinderen tussen 10 en 19 jaar 
7 uur per dag besteden aan digitale media. 
Meer dan 67% van de kinderen ouder dan 16 
heeft een smartphone. De jongere kinderen 
doen dat natuurlijk na. Uit onderzoek blijkt 
dat alleen hun linker hersenhelft goed 
ontwikkeld is, in tegenstelling tot de rechter 
hersenhelft die ongebruikt en onderontwik-
keld is. 
Effecten van overmatig gebruik van digitale 
media zijn onder andere slapeloosheid, de-
pressie en verslaving. Wie meer met digitale 
media omgaat, waaronder ook tv, slaapt 
minder. Spitzer zegt: “Chronisch slaapgebrek 
zorgt naast oververmoeidheid ook voor over-
gewicht en diabetes. Sociale teruggetrokken-
heid en angsten zijn frequente bijwerkingen: er 
ontstaat een neerwaartse spiraal met aan het 
einde niet slechts depressie en sociaal isole-
ment, maar ook een groot aantal lichamelijke 

ziekten als hart- en vaatziekten, problemen 
met het bewegingsapparaat (gebrek aan 
beweging, verkeerde zithouding) en uiteindelijk 
dementie”.

Depressies geven stress. Stresshormonen 
leiden tot het rechtstreeks afsterven van her-
sencellen. Overgewicht en diabetes veroor-
zaken op lange termijn doorbloedings-
stoornissen die zich ook in de hersenen 
afspelen en op hun beurt dementie kunnen 
veroorzaken. Een meetbaar percentage van 
overgewicht is terug te voeren op beeld-
scherm media.

Sinds enkele jaren wordt ouderdomsdiabe-
tes aangeduid als diabetes type 2, omdat 
deze ziekte intussen in toenemende mate 
bij jongeren voorkomt. In Nederland hadden 
in 2004 1250 kinderen tussen 0 en 9 jaar 
Diabetes 2 en tussen 10 en 18 jaar 3500 kin-
deren. Kinderartsen spraken toen al van een 
epidemische toename bij jeugdigen.
Bij kleine kinderen treden nog heel andere 
problemen op bij overmatig gebruik van 
digitale media. Zij zullen in hun leven boven-
dien veel langer digitale media gebruiken 
dan de huidige ouderen. Hun hersenen zijn 
nog in ontwikkeling, hun te ontwikkelen 

Digitale dementie
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denkpatronen moeten nog ‘sporen’ en struc-
turen achterlaten in hun brein, waarmee ze 
later de mogelijkheden en problemen van 
het leven aan moeten kunnen. 

Digitale media veroorzaken tijdens het be-
ginnende leerproces bij jonge kinderen een 
minder ‘diepe’ verwerking van informatie. 
Als de peuter “kletst” met oma, hoe primitief 
ook, dan ziet het kind de mimiek van een 
gezicht erbij, hoort het de intonaties van 
haar stem, probeert haar te plagen of te ple-
zieren, kortom vele zintuigen en hersenen 
doen mee. Bij het zien van alleen een beeld 
van oma op een scherm ontbreken die extra 
sensorische indrukken. Het beeld van oma 
wordt niet - of gebrekkig - opgeslagen in het 
brein. Spitzer noemt dit de verwerkingsdiep-
te van informatie, die samenhangt met het 
aantal hersencellen dat daarbij betrokken is. 
Bij digitale media stelt hij: Is de informatie-
diepte geringer.

Bij kinderen in sterk gedigitaliseerde landen 
(bijvoorbeeld Zuid Korea) worden bij over-
matig gebruik ernstige verslavingsverschijn-
selen waargenomen. Kinderen onthouden 
onafgemaakte taken tweemaal zo goed als 
afgemaakte, omdat het hen tot aan afron-
ding bezighoudt. Bij schermtaken speelt dat 
niet. Bovendien zijn kinderen gevoelig voor 
de beloning die ze soms als verrassing bij de 
computerspelletjes krijgen. Mede hierdoor 
kunnen ze ernstig verslaafd raken aan die 
spelletjes, hun “verslavingscentrum” wordt 
geactiveerd. Dit oefent ook niet in zelfbe-
heersing. 

Veel uren per dag spelletjes doen op de com-
puter betekent 30% minder tijd voor lezen 
en 34 % minder tijd aan huiswerk en slech-
tere schoolprestaties. Het is natuurlijk ook 
mogelijk dat kinderen met slechtere school-
prestaties eerder veel tijd doorbrengen met 
spelletjes. Zo hebben de relaties met hun 

Hersenvorming in de loop van het leven: groei en verval (dikgedrukt), positieve en negatieve factoren.
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ouders en met hun vriendjes tevens te lijden 
onder het langdurig videogames spelen.
Gebruik van bepaalde hersendelen leidt tot 
groei en ontwikkeling van die hersendelen. 
Bij niet gebruik van delen van de hersenen, 
gaan ze net als bij onze spieren snel achteruit 
in capaciteit. Dieren die werden blootge-
steld aan digitale media kregen ernstige 
schade aan bijvoorbeeld de hippocampus 
een belangrijk aansturend onderdeel van de 
hersenen.

In crèches wordt waargenomen dat hoe 
meer ouders gebruik maken van digitale 
media om hun peuters onder de twee jaar 
te kalmeren, des te minder de kinderen in 
staat zijn zichzelf te kalmeren. Wanneer in de 
crèche de digitale media van deze peuters 
werden afgenomen, dan namen de onder-
zoekers waar dat de peuters zich verbaal, so-
ciaal en creatief beter ontwikkelden. Sociaal 
contact leek dus ook invloed te hebben op 
hun gedrag.
Maar ook in het voortgezet onderwijs gaat 
opname van die digitale informatie kennelijk 
niet zo goed. In de NRC van 9 september 
staat een artikel “Lagere prestaties in online 
onderwijs”. Dit is de conclusie van groot-

schalig onderzoek dat gedaan is aan de 
Columbia Universiteit in New York naar 34, 
op onze HBO, gelijkende scholen. Tevens 
werd die tweejarige opleiding vaker afge-
broken door studenten die het onderwijs 
online volgden.
Noot van de redactie: Voor ons is het verwonderlijk dat 
Spitzer de gezondheidsproblemen door blootstelling aan 
EM velden op sommige mensen niet noemt in zijn boek. 
Die effecten komen er in onze visie nog eens bovenop, 
juist bij jonge kinderen met hun nog kwetsbaarder 
schedel.

Spitzer M. 2012 Digitale dementie. 
Atlas Contact 352p.
Devra Davis, Ph.D. Turkey takes on cell phones, South 
Korea treats digital zombies 07/02/2013 
http://www.huffingtonpost.com/devra-davis-phd/
cell-phone-radiation_b_3528946.html
Andre Fauteux 2013 Web addiction among kids in 
Japan leads to digital detox program 
http://www.idigitaltimes.com/arti-
cles/19638/20130827/internet-fasting-camps-web-
addiction-kids-japan.htm 
Bruin, Ellen de 2013 Lagere prestaties in online onder-
wijs. NRC Handelsblad 9 september 2013 p19

Juliette Kuiper

Reacties en Ervaringsverhalen

e  R.T. te S.
Sinds 30 jaar ben ik werkzaam als service 
engineer met een buitendienst functie.
Op een gegeven moment kwam de GSM, ik 
denk zo'n 12-13 jaar terug, wat ik en vele  
collega's van mij als een uitkomst zagen. 
Het viel mij als vrij snel op, dat ik druk en 
tintelingen ervoer aan de linkerkant van mijn 
hoofd als ik aan het bellen was (telefoon ook 
aan die zijde). 
Een aantal jaren later kregen we een laptop, 
met daarin een insteekkaart, voor een UMTS 
verbinding, voor het binnenhalen van de 
werkzaamheden wat inmiddels gekoppeld 

was aan een geautomatiseerd systeem. In die 
tijd belde ik bij voorkeur met een "oortje"in. 
Op een dag werd ik gebeld door een collega, 
mijn oortje was defect, dus de telefoon aan 
het, linkeroor, en met een UMTS verbinding 
open op de laptop. Die situatie heeft zo'n 20 
minuten geduurd. De druk op mijn hoofd 
liep geweldig op en ik wisselde de telefoon 
geregeld van linker- naar het rechteroor, 
waarbij, als ik de telefoon weer naar het oor 
bracht, het was alsof er een net om mijn 
hoofd gespannen werd. Uiteindelijk ben 
ik die dag tot zo'n 9 uur 's avonds vreselijk 

Mobiele telefoon met permanent UMTS signaal

http://www.huffingtonpost.com/devra-davis-phd/cell-phone-radiation_b_3528946.html
http://www.huffingtonpost.com/devra-davis-phd/cell-phone-radiation_b_3528946.html
http://www.idigitaltimes.com/articles/19638/20130827/internet-fasting-camps-web-addiction-kids-japan.htm
http://www.idigitaltimes.com/articles/19638/20130827/internet-fasting-camps-web-addiction-kids-japan.htm
http://www.idigitaltimes.com/articles/19638/20130827/internet-fasting-camps-web-addiction-kids-japan.htm
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misselijk geweest 
en tot midder-
nacht een loeiende 
hoofdpijn. 
Het werd mij 
duidelijk dat dit 
zo niet kon en ben 
naar een oplos-
sing gaan zoeken, 
zoals een extra 
telefoon in de ge-
reedschapstas die 
middels Bluetooth 
verbinding had 
met mijn laptop. 
Toen deze telefoon 
defect was, heb ik 
zelf een ‘dongel’ 

gekocht, die via de USB-poort met een snoer 
op voldoende afstand van mijn hoofd voor 
verbinding kon zorgen. 

Het bedrijf waar ik voor werk is recent over 
gegaan op een ander systeem, waarbij een 
doorlopende open verbinding met het 
bedrijf gewenst is. Voor de verbinding heb-
ben we nu de beschikking over een soort 
smartphone, waar het werk op binnenkomt. 
Dit apparaat heeft een doorlopende open 
G3-verbinding en staat dus continue te 
“stralen”. Het genereert een dusdanig vermo-
gen dat ik daar op meters afstand niet in de 
buurt kan zijn. 
En dan begint het; ik ben inmiddels specialist 
en wordt geacht collega's te coachen, met 
inderdaad, het apparaat aan de broekriem. 
Ook team vergaderingen, waar we met 
meerdere mensen zijn; allemaal met een 
stralingsbron aan de broekriem. Inmiddels is 
het systeem ‘life’. De eerste dagen waren voor 
mij redelijk rampzalig. Doorlopende druk op 
m'n hoofd als het apparaat aanstond. Aan 
laten staan zoals eigenlijk de bedoeling was, 
is geen optie. Ook de WIFI zender in het  
apparaat is te krachtig.

Ik heb mijn probleem vervolgens gecommu-
niceerd met een aantal collega's.

Wij zitten allemaal als techneut op de weg 
en in die zin hebben we een solitair beroep. 
Even bellen hoe de situatie er voor staat, is 
gangbaar bij ons.
Vervolgens begon ik ook over het apparaat 
en hoe het ging met het nieuwe systeem. De 
eerste drie gaven aan "hoofdpijn te hebben 
van die kleine lettertjes".
Later bleken er nog vier te zijn met lichte 
hoofdpijn en een rare vermoeidheid.

Een collega gaf aan ook stevige hoofdpijn 
te hebben, maar “daar had hij toch vaak last 
van gezien zijn migraine problematiek”. Ik 
meldde hem dat ik er niets van geloofde dat 
het kwam van die kleine lettertjes. Hij belde 
mij twee dagen later op en vertelde dat hij 
het apparaat uit had gezet, nadat de gege-
vens over gezet waren en hij geen hoofdpijn 
meer had (!?!?!?). Straling dus. Later belde 
hij mij nog eens en vertelde hij me over een 
“mobile WIFI-device” of dat niet iets voor me 
was. Ik heb inmiddels zo'n ding opgehaald 
en dat is een enorme verbetering.
Op het moment dat ik gegevens moet 
uitwisselen, zet ik hem aan, schakel ik de WIFI 
op het apparaat aan en leg deze, met het 
WIFI-device een aantal meters uit de buurt. 
Na de gegevensoverdracht schakel ik de WIFI 
van het apparaat en het WIFI-device weer uit. 
Minimale stralingsbelasting en houdbaar aan 
het hoofd.
Minder druk, alsof je hoofd in een glazen 
bol zit waar langzaam de luchtdruk wordt 
opgevoerd.

Huawei E5220 mobile WiFi device

Motorola ES400 smartphone
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e  M.B. te H.
We zijn er nog lang niet en het wordt steeds 
gekker. Twee weken geleden kwam ik met 
mijn moeder bij onze huisartsenpraktijk en 
zie daar tot mijn verbazing het volgende  
A4-tje hangen: “Nieuw! De huisartsen van 
mijn huisartsenpraktijk bieden de patiënten 
gratis Wifi aan”. 
Ik heb het er met de huisarts over gehad, dat 
ik het belachelijk vind, maar ja hij zegt: dat 
de patiënten er om vragen. Daarop zei ik: En 
waar moeten patiënten zoals ik dan naar toe? 
Ik vertelde hem dat er al zoveel studies van 
professoren geweest zijn die zeggen dat Wifi 
slecht is voor de gezondheid en dat er al veel 
kinderen ziek worden op scholen omdat daar 
overal ook Wifi is. Maar de jonge huisarts 
glimlachte wat en daarmee kun je het doen.

Een half jaar geleden hadden ze in de wacht-
kamer al zo’n flatscreen tv opgehangen, 
wat ook al onzinnig is, want hij zendt geen 
tv-programma’s uit en er staan alleen wat 
medische tips op van Mediq, een instantie 
waar de apotheek die beneden in het ge-
bouw zit, op is aangesloten en verder wordt 
er de weersverwachting op vertoond.

Wifi in de huisartsenpraktijk, terwijl je bij ons 
in het Gemeentehuis bij Publiekszaken zelfs 
je mobiele telefoon niet kunt gebruiken, 
alleen voor noodoproepen. Pas als je naar 
buiten gaat en een paar stappen van het 
gebouw verwijderd bent, heb je weer bereik. 
Wat zouden ze daar toch hebben, waardoor 
er geen bereik mogelijk is?

WiFi bij de huisarts

Schadelijke hoogfrequent TL armaturen
e  Marian Vrolijk 
Op zoek naar werk was ik met een tandarts-
praktijk in contact gekomen in Amsterdam. 
Het zag er safe uit, er waren TL lichtbakken 
die je uit kon doen en er was een Eco dect 

telefoon van Siemens. Het sein ging voor 
mij op groen en ik begon daar te werken. 
Maar na een dag werken was ik voor twee 
dagen totaal uitgeteld en had ik rare hoofd-

Mijn mening is dat er nog een raar staartje 
komt met al die straling. Roken was ook niet 
gevaarlijk, laat staan dat je er ziek van werd 
en wat een fantastisch bouwmateriaal waren 
de asbest platen. Ook daar kón je niet ziek 
van worden ...
De gaswinning bij ons in de buurt, daar 
kwamen zo maar geen aardbevingen van, 
ook dat verbeelden mensen zich. De politiek 
heeft boter op z'n hoofd.

1) http://www.stichtingehs.nl/content/view/85/93/ 

(Naam en adres van de schrijver bekend  
bij de reactie)

Vanwege mijn gevoeligheid voor “straling” 
ben ik gaan zoeken op internet en kwam bij
de Stichting EHS uit. Ik ben direct maar 
donateur geworden en heb inmiddels een 
informatie pakket ontvangen, waaronder een 
uitgebreide brochure van de PGM (Gezond-
heidsklachten door overgevoeligheid voor 
elektromagnetische velden), waarin helder het 
gevaar van EMV wordt omschreven1). Deze 
brochure ga ik per mail versturen naar mijn 
collega's om ze mijn probleem kenbaar te 
maken en de vraag of men het apparaat uit 
willen zetten op een centrale vergadering. 
Hoef ik niets meer uit te leggen en is iedereen 
op de hoogte van "mijn beperking".

http://www.stichtingehs.nl/content/view/85/93/
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e  Piet de Jong 
Mijn vrouw is erg gevoelig, zoals velen van u 
voor Elektro Magnetische Velden.
Tijdens lange ritten in onze auto, een Toyota 
Avensis uit 2000 benzine, zit ze achterin 
ver weg van de elektronica. Ondanks deze 
afstand voelde ze zich erg onprettig. Geen 
wonder: We maten 175 nano Tesla.

Na het demagnetiseren van onze banden 
meten we nu nog maar 30 nano Tesla,  reeds 
meer dan een maand lang. Ze voelt zich nu 
een stuk beter! Bovendien rijdt onze auto nu 
een kilometer verder op elke liter “peperdure” 
benzine!  Ook mooi meegenomen. 
Dus: Autobanden demagnetiseren? 
Wij zeggen….doen!

Autobanden  
demagnetiseren? 
Wij zeggen….doen!

pijnen. Voor de rest waren alle arbeidsom-
standigheden prima en de collega ’s waren 
aardig en begripvol over mijn klachten met 
EMV. Dus aan de werksfeer lag het niet. Het 
ligt aan de elektromagnetische velden in 
die ruimte. Daarom startte ik mijn zoektocht 
voor informatie op internet. 

Verschillende soorten TL licht 
Je hebt twee soorten daglicht TL lampen, 
de ene soort heeft een traditionele 50 Hz 
frequentie met een keuze van verschillende 
kleuren, ook de zogenaamd ‘daglichtkleur’. 
Ik vind deze daglichtkleur veel te fel wit licht 
geven en is bovendien heel ongezellig. Een 
gelere kleur is veel warmer. Veel fabrikanten 
leveren deze ook onder andere Osram.  
Van deze lampen heb ik bijna geen last, 
maar er zijn genoeg elektrogevoeligen die 
al reageren op de vibratie van het TL licht 
en/of de elektromagnetische velden van 
armatuur of elektriciteitsleidingen. 

Maar je hebt ook een ander soort: hoog- 
frequent TL daglicht lampen. Deze  
produceren lichtflitsjes tot 32000 trillingen 
per seconde. Dit om juist hoofdpijnen en 
vermoeidheid te voorkomen volgens de 
fabrikanten. Let vooral op het woord hoog-
frequent. Maar deze lampen zijn volgens 
mij een ramp voor elektrogevoeligen. Ze 
zeggen dat je deze onzichtbare trilling niet 
kan waarnemen maar ik werd er doodmoe 
en nerveus van. Het zou ook kunnen dat de 
klachten werden veroorzaakt door elektro-
magnetische velden van de armatuur. 
Deze tandartspraktijk had het merk  
‘TrueLight ‘ TL lampen van www.tlight.nl. 
Op internet las ik dat hoogfrequente TL 
lampen in eerste instantie ontworpen waren 
voor legerdoeleinden, voornamelijk voor 
duikboten en ruimteschepen om het dag-
licht zo veel als mogelijk te benaderen. Deze 
lampen heb je ook in allerlei daglichtkleu-
ren, van hel wit tot allerlei gelere tinten. 

Alle typen van TL lampen geven wel wat 
ultraviolet licht af: UVA-A, UVA-B en UVA-C 

en vooral de afgifte van UVA-C is schadelijk, 
ook voor niet elektrogevoelige. Het meest 
technische verhaal over hoogfrequent 
lampen heb ik gelezen op de site van Neo 
Save Full Spectrum. Voor info: 010-2980005 
(www.neosave.nl). Een andere fabrikant van 
full spectrum hoogfrequent lampen is de 
firma Lucassen. 
Ook kwam ik erachter dat de TL lichtbakken 
veel te laag hingen, je moet ze zo ver als 
mogelijk is, van je wegzetten of -hangen. 
Ook hingen de drie lampen in een  
U-vormige configuratie. Volgens een 
meetspecialist van de stichting EHS gaan de 
velden uit deze TL opstelling een interactie 
met elkaar aan die schadelijk op de mens 
inwerkt. 
Daarnaast kan de hinder die ik in deze ruimte 
ondervond veroorzaakt worden door een 
bewegingsmelder die hoogfrequente (radar) 
velden uitzendt. Daarover een andere keer.

www.tlight.nl
www.neosave.nl
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Interessante links

Informatieve links
Martin L. Pall* 2013. De betekenis van niet-thermische effecten van hoogfrequente velden.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.12088/pdf

R.M. Powell 2013. Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure, based on the 
BioInitiative 2012 Report, and the Implications for Smart Meters and Smart Appliances.
http://marylandsmartmeterawareness.org/smart-meter-news/report-biological-effects-from-rf-radiation-at-low-
intensity-exposure-based-on-the-bioinitiative-2012-report-and-the-implications-for-smart-meters-and-smart-
appliances/

WIDO - WIssenschaftliches institut der AOK (2012): Fehlzeiten-
Report 2012. Zu viel berufliche Flexibilität schadet der Psyche. Pressemitteilung 16.8.2012. Berlin. 
http://www.wido.de/fileadmin/wido/downloads/pdf_pressemitteilungen/wido_pra_pm_fzr12_082012.pdf 

Ulrich Warnke and Peter Hensinger 2013. Increasing incidence of burnout due to magnetic 
and electromagnetic fields of cell phone networks and other wireless communication technologies. 
8 pp. (N.B. verkorte Engelstalige versie van het Duitse origineel).
http://www.mobilfunk-studien.org/assets/warnke_hensinger_umg_1_2013_engl_df.pdf

NHG-Standaard Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke Klachten (SOLK). Mei 2013. 17 pp.
http://www.pharos.nl/documents/doc/solk_standaard-nhg.pdf

British Columbia Centre for disease control. 2013. Radiofrequency toolkit for environmental 
health practitioners. 376 pp. http://www.bccdc.ca/NR/rdonlyres/9AE4404B-67FF-411E-81B1-4DB75846B-
F2F/0/RadiofrequencyToolkit_v4_06132013.pdf 

Australian radiation protection and nuclear safety agency. Fact sheet 14. 2013. 
How to reduce exposure from mobile phones and other wireless devices. 
Toelichting: Overall, the evidence suggests that the radiofrequency (RF) electromagnetic energy 
(EME) emissions of mobile phone handsets are not harmful to the user. However, the technology 
is new and it’s impossible to be completely sure there isn’t some risk. This is particularly true for 
children where there is little research evidence.
http://www.arpansa.gov.au/pubs/factsheets/014is_wireless_exposure.pdf

Faria Sana, Tina Weston, Nicholas J. Cepeda,*2013. Laptop multitasking hinders classroom 
learning for both users and nearby peers. Computers & Education 62 (2013) 24–31. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512002254

Daily Telegraph: ‘Smart meter installer held 'hostage' Australische huizenbezitters jagen 
installateurs van slimme meters hun huis uit’. http://www.dailytelegraph.com.au/news/smart-meter-instal-
ler-held-8216hostage8217/story-fnii5smt-1226702386756

Verbod op mobieltjes voor jonge kinderen. Belgisch Koninklijk besluit betreffende het verbod 
op het op de markt brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen. 
30 juli 2013. http://nos.nl/artikel/546844-belgie-verbiedt-kindermobieltje.html

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.12088/pdf
http://marylandsmartmeterawareness.org/smart-meter-news/report-biological-effects-from-rf-radiation-at-low-intensity-exposure-based-on-the-bioinitiative-2012-report-and-the-implications-for-smart-meters-and-smart-appliances/
http://marylandsmartmeterawareness.org/smart-meter-news/report-biological-effects-from-rf-radiation-at-low-intensity-exposure-based-on-the-bioinitiative-2012-report-and-the-implications-for-smart-meters-and-smart-appliances/
http://marylandsmartmeterawareness.org/smart-meter-news/report-biological-effects-from-rf-radiation-at-low-intensity-exposure-based-on-the-bioinitiative-2012-report-and-the-implications-for-smart-meters-and-smart-appliances/
http://www.wido.de/fileadmin/wido/downloads/pdf_pressemitteilungen/wido_pra_pm_fzr12_082012.pdf
http://www.mobilfunk-studien.org/assets/warnke_hensinger_umg_1_2013_engl_df.pdf
http://www.pharos.nl/documents/doc/solk_standaard-nhg.pdf
http://www.bccdc.ca/NR/rdonlyres/9AE4404B-67FF-411E-81B1-4DB75846BF2F/0/RadiofrequencyToolkit_v4_06132013.pdf
http://www.bccdc.ca/NR/rdonlyres/9AE4404B-67FF-411E-81B1-4DB75846BF2F/0/RadiofrequencyToolkit_v4_06132013.pdf
http://www.arpansa.gov.au/pubs/factsheets/014is_wireless_exposure.pdf
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ElectricSense. Lloyd Burrell heeft een website geopend met uitvoerige documentatie over 
EHS en adviezen hoe met EMV om te gaan. Gratis uitvoerige brochure: EMF protection free 
report (22 pagina’s). Zijn uitgangspunten zijn zeer vergelijkbaar met de onze. 
Aanbevolen. www.electricsense.com 

Video links
Digitale dementie - Gesprek met Manfred Spitzer (ULM). 
"De bekendste Duitse hersenonderzoeker voorspelt dat onze kinderen - verslaafd aan inter-
net en sociale media – zullen worden geconfronteerd met vroegtijdige dementie. Het is een 
onheilspellende boodschap: continue gebruik van digitale media brengt zichtbaar schade toe 
aan de hersenen. Sterker nog: het zorgt ervoor dat het geheugen ongetraind blijft en daardoor 
letterlijk verschrompelt. Professor Manfred Spitzer schreef het boek ‘Digitale Dementie’ dat 
insloeg als een bom in Duitsland en wekenlang bovenaan de bestsellerlijst stond. Fons de Poel 
spreekt met Spitzer: Is hij een ouderwetse moralist die de tijdgeest niet begrijpt? Of, ziet hij 
wat wij niet willen zien?" (Nederlands ondertiteld).
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/23-06-2013/fragmenten/het_gewiste_geheugen

Spaanse Documentaire over EHS. 1 ½ uur. Engels ondertiteld. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZdRqXEKdle8

Peuters gek op iPads!. Toddlers Obsessed with iPads: Could It Hurt Their Development?
http://abcnews.go.com/Health/toddlers-obsessed-ipads-hurt-development/story?id=18855537 

Safe & Smart 4 r kids. Reduce wireless radiation. ARPANSA Australie Fact sheet #14.  9:26 min.
This video follows the Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency’s advice 
(ARPANSA Factsheet 14 – updated June 2013) on reducing wireless radiation – and explores 
the implications of children using wireless devices such as iPads, at home and at school.
The video includes an explanation of SAR values, a real life test of iPads vs iPhones and AR-
PANSA’s practical advice on how to reduce exposure from mobile and other wireless devices.
http://www.youtube.com/watch?v=GJPTzaNkcUk 

Video’s Nationale stralingsdag. Den Bosch, 25 mei 2013. 
Organisatie Raymond Lescrauwaet. Camera Frank Bonte. 
-  Hugo Schooneveld: Wat doet de stichting EHS? 26,30 min. 

http://www.youtube.com/watch?v=C9mEfXbkPF4 
-  Carla Obbens: Elektrogevoeligheid en arbeid.  16,51 min. 

http://www.youtube.com/watch?v=fUBRI4sBl-A 
-  Leendert Vriens: Compilatie. Maatregelen en adviezen internationale organisaties & over-

heden over toepassing van EM straling van mobieltjes, Dect telefoons, WiFi etc. 30.59 min. 
http://www.youtube.com/watch?v=RjJvxffkYUo 

-   Marloes van Mensvoort: 16,35 min. 
http://www.youtube.com/watch?v=mj4Mp-GzKzs 

-   Henny Tuithof: Waarom aandacht voor ecologie? 32.54 min. 
http://www.youtube.com/watch?v=seo-6NpWwSU 

Take back your power. Aanklacht tegen de uitbreiding van slimme meters en het misbruik dat 
daar van kan worden gemaakt. ’Is the smart meter spying upon you?’ (2 min.).
http://takebackyourpower.net/

http://www.youtube.com/watch?v=GJPTzaNkcUk
http://www.youtube.com/watch?v=C9mEfXbkPF4
http://www.youtube.com/watch?v=fUBRI4sBl-A
http://www.youtube.com/watch?v=RjJvxffkYUo
http://www.youtube.com/watch?v=mj4Mp-GzKzs
http://www.youtube.com/watch?v=seo-6NpWwSU
http://takebackyourpower.net/
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 Elektrogevoelig…  en nu?

 De buurman werkt niet mee?

 Welke maatregelen moet ik nu uitvoeren?

  Hulp en advies bij een gesprek 
met werkgever of school?

Bel dan de Stralingscoach

Voor ondersteuning en praktische tips, persoonlijke coaching & trajectbegeleiding
bij sanering, met als doel om een normaal leven en werken met EHS-klachten dichterbij 
te brengen.

Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek: 
Carolien Schooneveld
T 087-8732024 
E Carolien@SchooneveldAdvies.nl
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Voor metingen en advies bij gevoeligheid 
voor ElektroMagnetische straling

               

Tel. 06-23 72 76 29
Informatie: www.emstraling.nl

Email: info@emstraling.nl

Gruterstraat 21                   
6981KB            
Doesburg

www.emstraling.nl
mailto:info%40emstraling.nl?subject=


Specialist in stralingsarme 
produkten, afschermmaterialen 

en meetapparatuur

ESI 24    3-in-1 detector 
eenvoudig te bedienen
Handig voor onderweg

Afgeschermde armaturen
nu met halogeenlampen

en E14/E27 adapters!

w w w.vitalitools. nl
024 3773155                    info@vitalitools.nl


