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Topics
Elektrohypersensitiviteit (EHS) is een verschijnsel dat 
bestudering en oplossing verdient

• Gezondheidsklachten: elektrostress aangetoond?  

• Zoektocht naar veroorzakende EMV (E- en M- wisselvelden)

• Meting veldsterkten

• Fysische veldkarakterisering (frequentie, 
sinuskarakterisering)

• Afscherming – effectmeting

• Advies aan hulpzoekende

• Studie maken van werkingsmechanismen



Organisaties
Kennisverwerving en –toepassing
Natuurwetenschappelijke uitgangspunten

• [Werkgroep Elektrische overgevoeligheid - 2003]:
Vergaren basiskennis EMV->EHS, veldmeting en sanering

• Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) - 2007:
Bundeling kennis, voorlichting en bewustmaking

Satellietorgansiaties:
• Emvion - 2011

Grotere geintegreerde saneringsprojecten

• SchooneveldAdvies -2012
Hulp bij veldsanering en re-integratietraject

• VEMES - 2014
Branchorganisatie van 6 meetspecialisten



De elektromagnetische omgeving



Natuurlijke velden

Aardmagnetisme Evenaar: (ca. 48 µTesla)

Kompasorientatie dieren op veldrichting

Bliksem

Schumannresonantie

Buitenaardse bronnen

Opmerking: Mens en dier zijn extreem gevoelig voor 
laag- en hoogfrequente EMV

Vraag: Gebruikt de mens het aardmagnetisch veld?
Oplossing: Test in laboratorium (Kirschvink)



Simulatie aardmagnetisch veld: kompas 
oriëntatie bij de mens?   6e zintuig!
Faradaykooi voor registratie van draaiende aardmagneetvelden –
magneetperceptie blijkt via versterking van α-golven EEG↑, 50 µT veld, 
linksom draaiend. Joe Kirschvink 2016



Draaiend statisch magneetveld MRI 7T. 
Sterke statische magneetvelden. Personeel valt om in zwerfveld voor 
apparaat. Zitproef bij punten A en B (1 of 0,5 T). Van Nierop et al. 2012. 
Effecten: Verminderde attentie/concentratie en ruimtelijke oriëntatie.



Extreme gevoeligheid voor EMV bij haai/rog. Ook 
bij de mens?



Extreem-ELF velden. Magnetisme in fiets- en 
autobanden, draaiend in aardmagnetisch veld
Demagnetisatie helpt!



‘Wat loopt daar door de grond?…’



Project: Winterswijk-Woold 
Ligging van de laagspanningskabel



Winterswijk-Woold: Netvervuiling 



Winterswijk veldanalyses (EV) van stroomnet 
(L) en de MV boven kabel in het veld (R)



Winterswijkproject 2009. 
Aanwezigen: Cees en Elly Spek, Ronald van der Graaf 
(Kennisplatform), Leo Lagendijk (KEMA), Maarten van Riet 
(Alliander, Liandon), Marcel Honsbeek (Electrosense), Hugo 
Schooneveld (Stg EHS).



Sinusvervuiling –
Binnenkomende E- en M-storingen



Meting van vuile-stroom en –spanning in 
leiding naar gloeilamp.
Elektrische pulsen zijn onafhankelijk van magnetische. 
Aftakking van de fase leidt naar eenvoudige spoel. Het ontstane 
magneetveld wordt gemeten, waarbij alleen >2 kHz velden worden 
doorgelaten voor nadere analyse.



Zonnepanelen (PV cellen) storen!



Profielen van ‘Vuile stroom’ (‘Dirty power’)



ICNIRP vs. SBM2015 of VEMES richtlijnen
Gevoeligheid van de mens (1-3%) voor 
elektrische en magnetische (wissel)velden

ICNIRP (International commission for non-ionizing
radiation protection) richtlijnen gebaseerd op 
weefselschade door opwarming. Deze normen liggen 
te hoog voor elektrogevoelige personen.

SBM2015 (Standard baubiologische Messtechnik) 
gebaseerd op vele ervaringsfeiten t.a.v. 
veldparameters die EHS klachten moeten voorkomen.

VEMES (Vereniging van meetspecialisten) 
onderzoeken wat aan veldmanagement nodig is om 
mensen met elektrostress klachten weer op de been 
te krijgen en om erger te voorkomen.



Biofysische effecten van wisselvelden
Mogelijkheden:

• Magnetosomen – Positieveranderingen/ torsie celwand

• Cyclotron resonantie vlg. Liboff (receptorbinding)

• Opening van membraankanalen (Ca++ stromen)

• Celcommunicatie

• Depolarisatie ven celmembraan -> prikkelgeleiding

• (De)blokkering van genen: programma van eiwitsynthese

• Generatie van vrije radicalen - > celdood

• Celschade en stress eiwitten –HSP66

• Immuunsysteem -> cytokinen -> bloed-hersenbarrière  lek



Fysiologische effecten van laagfrequente 
magnetische velden

• Ion-kanalen openen -> Ca++ influx (Terzi)

• Beïnvloeding ‘electrome’ / ionenmilieu cel (de Loof) 

• Synaptische transmissie door depolarisatie 
postsynaptische membraan (velen)

• Hersengolven veranderd (EEG) (Hinrikus, Kortekaas)

• Radical pair vorming -> vrije radicalen (Barnes & 
Greenebaum)

• Neurodegeneratieve ziekten (Landgrebe)

• Onbeheerste celdeling -> leukemie (Wertheimer & 
Leeper)



Misdiagnoses?
De volgende aandoeningen hebben symptomen die 
niet te onderscheiden zijn van die van EHS, o.a.:
• Burn-out
• Chronische polymorfe licht dermatose (CPLD)
• Laagfrequent geluid
• Multiple chemical sensitivity (MCS)
• Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS, ME)
• Posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)
• Aerotoxisch syndroom
• Autisme spectrum disorder
• Diabetes type 2
Ook: Neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, Parkinson, 
ALS)



Gezondheidsklachten door blootstelling 
aan EMV Niet-thermische velden

Korte-termijn klachten:
• Hoofdpijn
• Moeheid
• Slaap-, concentratie- en geheugenproblemen
• Oorsuizingen
• Duizeligheid
• Huiduitslag
• Haarjeuk
• Brandende hoofdhuid

Lange-termijn klachten
• Gedragsproblemen: Agressiviteit, autisme, sociale isolatie
• Hormonale dysfuncties
• Immunologische effecten
• Kanker. Hersen- en speekselkliertumoren



Bronnen van schadelijke EMV
• Draadloze communicatie: smartphones

• Mobiele communicatie: zendmasten

• Huishoudelektronica en digitale spelen: bijna alles 
waar een stekker aan zit

• Krachtwerktuigen: boormachines, 
keukenapparatuur, wasmachine, pompen

• Elektrische installaties: stroomnet in huis, 
zonnepanelen

• Auto en trein: digitale regelmechanismen

• Hoogspanningslijnen: E- en M-velden

• Bodemvelden: grondstromen door aardingen


