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Straling is overal om ons heen. Niet alleen in de buurt van zendmasten, maar
ook gewoon thuis, op het werk en in het café: overal is tegenwoordig wifi.
Steeds meer apparaten werken via draadloze verbindingen bovendien; we
bewegen ons constant door een zee van bluetooth. Kan dat kwaad? Er zijn
steeds meer mensen die zeggen dat ze last hebben van straling. Het belemmert
hen zelfs in hun functioneren, Het wordt elektrohypersensitiviteit genoemd.
Alhoewel wetenschappers er hun vinger niet achter weten te krijgen, zijn de
klachten er wel,
tekst laura Kemp

Het idee dat moderne technologiie pijn en lijden kan
veroorzaken, dateert al van de industriële revolutie
halverwegie de negientiende eeuw. In 1869 publiceer'
de de Amerikaanse dokter Geor§e Beard imposante
studies waarin hij de moderne maatschappij ver-
antwoordelijkheid hield voor een scala aan klachten
als vermoeidheid, irritatie, pijn en een zwaar $evoel
in het hoofd. De ziekte had ook een naam: neuras-
thenia.ln de volksmond werd de kwaal ook wel
'Americanitis'genoemd. In de Verenigide Staten, in
die tijd hét land van de moderne technologiie, kwam
de aandoenin§ namelijk het vaakst voor. Een beetje
als'druk druk druk' zijnin2Ol9, was neurasthenia
een welvaartsaandoenin§. Een van de beroemdste
patiënten was president Teddy Roosevelt, die om
te genezen van zijn kwalen op een'mannenkamp'
moest. Paardrijden, push-ups doen en door de mod-
der rollen. Dat was nodi$ om het zenuwstelsel weer
aan te wakkeren. Na dat kamp was Roosevelt fit om
president te worden. Wat een tijd.
Neurasthenia had geen eenduidigie oorzaak. Het
was meer een al$eheel gievoel van onwel zijn door

te snelle maatschappelijk veranderin$en. En hoewel
het wetenschappelijk nattevingierwerk was, is het
§oed voor te stellen dat mensen soortgielijke klachten
ervaren ten tijde van de digitale revolutie. Ik heb het
zelfl De wereld is nogi nooit zo snel veranderd, en als
je er niet in opgiaat, dan doe je niet mee. Die druk kan
ervoor zorgien dat je niet lekker in je vel zit.

Fysieke piin van straling
Dat gevoel kan ver gaan. Want wat als de klachten niet
existentieel of filosofisch van aard zijn, maar echt li'
chamelijk? Dat je fysieke pijn ervaart wanneer je bloot-
giesteld wordt aan moderne technologiie? Dan heeft
discussiëren met een glas rode wijn over de toekomst
van onze maatschappij geen zin. Dan wil je acute ver-
lichtingi.
Ik heb het over de eerste kwellingi die we bespreken in
deze serie: de controversiële aandoenin§ elektrohyper-
sensitiviteit (EHS). De bron van pijn, spanningi of stress
is voor de slachtoffers niet'vaagi'van aard, ze weten
precies waar het vandaan komt: elektromaginetische
straiing. En elektromagnetische straling is in Neder-
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land bijna overal. Volgiens de website van stichting
EHS is i tot 3 procent van de bevolkin§ hoof,gerroelig
voor elektroma$netische velden. Door de komst van
mobiele verbindinSen in de af§elopen trvintig jaar is
de hoeveelheid stralin$ enorm toegenomen.

Wat is straling
Wat is elektromaginetische stralingi? Omdat ik zelf
een leek ben, bel ik een vriend van de familie, Jiri
Mulleq al zesendertigi jaar werkzaam bij The Institu
te of Energiy Technology in Noorwegien. In duidelijke
taal legt hij het uit: 'Elektromagnetische stralingi is
de verzamelnaam voor alle soorten stralin$. Van een
zonnestraal tot rönt$en en van infrarood tot radio
- het is allemaal stralin$. Stralin§ met veel ener§ie
heeft een ho§e frequentie, maar een ia§e golflengite.
Straling met weini$ energie heeft een lage frequen
tie, maar een grotere §olflengte.' In het instituut
waar hij werkt doen ze onderzoek naar allerlei soor
ten energiie. Onderzoekers die dicht bij heel hoge
frequenties komen, dra$en speciale pakken die ver-
kleuren op het moment dat de straling echt gevaar-
lijk wordt. Muller zegt dat mensen nlet beroepen als
lasser, heel voorzichti$ moeten zijn. llaar over het
gevaar van alledaa§se stralin§ \,an apparaten nloet
hij langier nadenken. 'Het is niet 3oed om de hele da§
omrin$d te worden door apparaten n.ret straling',
zegt hij uiteindelijk.
Een wettelijke stralingsgrerrs bestaar in \ederland
niet. Maar om de r,olks8ezondheid re u aarborEien
wordt soms verwezen naar de nornlen die nr intig
jaar geleden zijn opgesteld door de IL\lRP De IC\IRP
bestaat uit een gerenonlmeerde groep r,,:tenschap-
pers die aanbevelingerr doet r oor nornr..n -r i1e

telecomindustrie. \'oor de greu.one L-':r. -r-kin,i heb
ben ze de stralingsgrens vastgesrelc cp rra,r:n'raal
10.000.000 p\\r/mr. \laar de \euÈrir..rise -ri erheid
heeft voor de straling r an L'-\lTS n..ls:Ér jar z:in
een bepaald soort zendmaster, \ Lr.r r.,.:,.i. rele
lonie) als norm 20.000.000 Li\\' n'.- :t':.:.i1. Tnee
keer zo hoo§l

lnvloed van straling
Het is om §ek Yan te rr orrien. r'::: ',,,:::l S Ji -:.',rpe rS
spreken elkaar continu :a:rr -r,.:r i: r-',:.iÉ ',r,arin
stralin§ onze gezonrlh.i.i rr-:-', -- :-- --',''.ffi

''' 
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Stephanie Smit (31) uit Amsterdam heeft last van elektro-
magnetische straling. ln 2o15, het iaar waarin ze werd
getÍoffen door een burn-out, ontdekte ze door toevallige
omstandigheden dat ze last heeft van wifistraling. Wifi is
voor haar heel 'scherp' en ze raakt er geïrriteerd, boos en
gestresst door. ln haar eigen huis gebruikt ze geen wifi,
maar een kabel-internetverbinding, ze heeft een geaard
matje voor haar toetsenbord en een geaard laken in haar
bed. Ze vermijdt plekken waar veel wifiverbindingen zijn en
ze houdt haar mobiel nooit aan haar oor.
Foto: Dingena Mol
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Amsterdammer schreef onlangs een lan$ artikel over
de huidi$e stand van zaken omtrent het controversië-
le stralin§sonderzoek. In de reportage'Bellen schaadt
cellen'leggen de schrijvers uit dat er binnen het stra-
lingisonderzoek twee kampen van wetenschappers
zijn, waarvan het ene kamp gielooft dat stralingi alleen
maar schadelijk is als het lichaamsweefsel opwarmt.
De andere groep is ervan overtuigld dat ook niet-hete
stralingi het lichaam op celniveau binnendringit. In
die onderzoeken zijn verbanden aangetoond tussen
stralin$ en vormen van kanker, kinderleukemie en
vruchtbaarheidsproblemen bij mannen.
Terwijl wetenschappers elkaar tegienspreken, ziin
mensen met EHS er rotsvast van overtuigid dat stra-
lingi gievaarlijk is. Ze voelen het zelf.

'Types met aluminiumhoedjes'
Wifiwerende verf op de muren, gieen draadloze ver-
bindingien en de kinderen bewust gieen smartphone
gieven voor hun zestiende. Het is slechts een gireep uit
de aanpassingen die ]udith ]obse (+S) uit Culemborgi
heeft moeten doen om haar woninEi tot een rustigi
toevluchtsoord te maken.'Mensen denken misschien
dat EHS-patiënten allemaal vagie types zijn met alumi
niumhoedjes,' zeSlze lachend,'maar dat is dus een
vooroordeel.'
Jobse is zangeres en heeft een gioedlopende praktijk
als zangcoach. Misschien ken je haar nogi wel: onder
haar artiestennaam fudith scoorde ze een megfahit
met het nummer You.Een vrouw van de wereld, op
tournee geweest en nogi steeds is ze vaak op het podi-
um te vinden. Jobse is elektrohypersensitief en voelt

zich $eroepen om de wereld daarover te informeren.
En dat betekent vaak ook: mensen ervan overtui$en
dat het echt bestaat. Als ex-BN'er ben ik het wel ge-
wend dat mensen een menin$ hebben', zegtze.'Het
maakt mij niet uit als iemand denkt dat ik giek ben. Ik
weet precies wat ik heb!'
Jobse leEft uit dat ze van kinds af aan al wist dat ze
elektrohypersensitief is.'In de wintermaanden, als
het tl-licht aangiingi op school, had ik daar giewoon last
van.' Later waren het de $rote 'brommende' compu-
ters in het informaticalokaal waar ze ziek van werd.
'Elke keer als ik dat lokaal in moest, voelde dat als een
marteling. Ik dacht dat ik de enigie was die er last van
had. Maar een arts vertelde mij dat ik overgievoelig was
voor elektromaginetische velden.'
De zangieres zegit achterafblij te zijn datze al,zo vroegf
in haar leven de link ontdekte. Ze wist al snel dat ze
smartphones en wifl moest weren. lobse kan wifl
slechts in korte etappes verdragfen: 'Ik krijg er hart-
kloppin§en van. Als ik er te lang inzit, krijg ik het ge-
voel alsof iemand met een mes in mijn botvlies snijdt.
Ik kan dan ook niet slapen, mijn hart bonkt, daarna
krijg ik een schelle pijn in mijn hoofd, en dan gaat al-
les krampen. Als ik naar een Efrote stad Sa, dan weet ik
dat ik aan het einde van de dagi barstende koppijn heb
en er een dagivan bij moet komen.'

Op de ulucht
Chantal Halmans (44)lijdtook aan EHS. Het is de
reden dat ze heeft besloten om van Utrecht naar Over-
ijssel te verhuizen. Daar brengit ze veel tijd door in het
bos van haar vriend, die ze toevalligigienoes ontmoette

Chantal Halmans verhuisde met haar vriend naar Drenthe, om te ontsnappen aan straling.

?&*qfuxnalts



via de EHS-infolijn. 'Het is een mensenrechten- de mobiel, wordt het debat overduidelijk wegigiemof-
schending', zegt Halmans,'dat er klakkeloos door feld. Het giaat allemaal om seld', zegit Halmans.
de overheid wordt besloten hoeveel zendmasten er 'De telecomlobby heeft ergiveel overeenkomsten met
in ons land worden $eplaatst.' Ze is net weer teruEi de rooklobby', vindt )obse. 'Overheden laten zich
van een paar dagien kamperen en werken in het massaal paaien, want economische Efroei en techno-
stralin§sarme Twentse 'detox-bos' Buteo Silva. Wat losische vooruÍtgang gaan boven alles-'
voelt zij precies van stralingi?'Waar te begiinnen! Ik
kan er hoofdpijn van krijgien, maar het heeft ook De 5G-dOOmSday
invloed op mijn karakter. Ik voel me bedrukt. Ik Telecomverkeer is inderdaad een belansriike inkom-
sluit me ook meer af, omdat ik dan minder $oed stenbron van de overheid- Bandbreedte is schaars
kan nadenken. Fysiek heb ik pijn aan mijn kaken, en telecombedriiven moeten dit nan de onerheid
alsof zenuwen in mijn giezicht $eactiveerd worden. kopen. In het eerder gfenoemde snrk r,an De Groeze
Maar het allerergiste zijn de slapeloze nachten, die Amsterdammer, staat dat de laatse @uentievei-
hebben overal invloed op.'Halmans schreef het lingin2Ol? 3,8 miliard euro ophrerde- Een nieuwe
boek De draadloze kooi - Ziek frequentierrciling wacht met
uan elektrosmog, waarin ze '5G ís het grootste bíologischg de horrst ran 5G - en de
EHS'ers een gezicht geeft. etryeriment Op de mensheid AOit.' b*din$enar[en nogwel
'Voor erkenningi is het belang- hogErrtirr. Bbiiruoóeeld
rijk dat mensen ons leren kennen.' naar Italië, waar de Italiaanse outrid e5 miliard
Jobse en Halmans zijn er allebei honderd procent euro verdiende in een ran de etrsrc fuIin$n in
zeker van dat er girote belangen in het spel zijn die Europa.
de waarheid over stralingbuitenbeeld houden. Ondanks daterno6fgfenenldntirreatandÉrzoek
'Vanaf eind jaren 90, girofwegi vanaf de komst van is $edaan naar de eventu& É*rrrilrl*eftctpn

Woonbioloog Astrid Tax meet een huis op elektromagnetische straling
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van 5G, vindt staatssecretaris van Economische Zaken,
Mona Keijzer, het van landsbelangi dat die technologiie
er in2OZO komt. Met 5G komen zelfrijdende auto's,
drones en supersnelle internetverbindingien een stuk
dichterbij. Maar dat heeft wel een prijs. Voor 5G is een
frequentieband van 3,5 gigaherÍznodi§. Doordat de
frequentie hogier is dan 4G, wordt het bereik van an-
tennes korter. Met stralingi die korter en krachtiser is,
heb je duizenden versterkende minizenders in straten,
bushokjes en op lantaarnpalen nodigf. Het straatbeeld
zal veranderen. Nadat de Europese Commissie aan-
kondigide 5G volgiend jaar al op grote schaal te willen
lanceren, sprak een giroep van 230 wetenschappers
zich uit. Ze riepen op om eerst srondig onderzoek te
doen naar de effecten ervan. De wetenschappers be-
roepen zich op onderzoeken waaruit blijkt dat er een
verband is tussen stralingi en hersentumoren, Alzhei-
mer en onvruchtbaarheid bij mannen.
De EHS-giemeenschap maakt zich girote zorsen dat
hun klachten ondraaglijk zullen worden met de komst
van al die nieuwe zenders.'5G betekent voor mij mis-
schien wel over en uit',ze$t Halmans onheilspellend.
'Ik weet gewoon niet waar ik heen moet.'
Ook bij |udith fobse hangt 5G als het zwaard van Da-
mocles boven het hoofd. Het uitrollen 3G, 4G en nu 5G De lecher antenne van Astrid Tax.
noemt zij het'girootste biologiische experiment op de
mensheid ooit'. Storingsurije nacht

'Mensen kunnen echt allergiisch voor stralingi zijn',
StfalingsweÍende klambOeS zegt Astrid Tax.'Voor mijn adviezen houd ik na-
En terwijl 5G als schrikbeeld aan de horizon opdoemt, tuurlijk niet die Europese richtlijnen aan, maar veel
moeten EHSJijders ondertussen door met het dagie- strengere normen. Bovendien is het belangirijk dat de
lijkse leven. Hoe komen ze de dagi door? |obse is naast nacht storingisvrij is. Als je storingsvrij slaapt, kun je
de dure aanpassingien aan haar huis, ook in het bezit overdagi veel meer incasseren.'
van een stralingismeter, waarop ze kan checken hoe Volgens Tax heeft stralingisgievoeligiheid ook met het
het er bij haar voorstaat.'In mijn slaapkamer is de immuunsysteem te maken.'Vaak zie je dat mensen
stand 1 microwatt, dat kan ik hebben. Maar eigienlijk een trauma hebben, iets heftigfs. Of ze hebben een
is onder de 0,1 microwatt nogi beter.' Tijdens het gie- burn-out - zijn chronisch vermoeid.' Kan EHS dan
sprek geeft |obse aan dat ze door het bellen met mij seen psychische oorzaak hebben, vraagi ik me hardop
vergieetachtigi enbenauwd (.t_r- -L__-r-___,-_-,, -,- , , . af.'Hetisnietalleenpsychisch
.rrtt.'sorry;k merk dat ik nu Alsie storíngsarii slaapt, kun je t "-, ,.g,'i"><. .tvraar het
dus een beetje warriglword, OAefdflg Aeel meer inCLSSefen.t komt er wel bij. Want als je
en miin hart begint te razen.' - weet dat je elektrohypersen-
Bovendien komt haar volgiende leerlingi net binnen. sitief bent en je weet ook dat een mobiel om de paar
We hangien op. seconden verbindingi maakt met de dichtstbijzijnde
Veel elektrohypersensitieven, maar ook mensen die mast, dan word je gewoon giek van je omgevingi. fe
vermoeden het te zijn, schakelen de hulp in van een giaat overal straling zien. Dus ja ... dan wordt het van-
'woonbioloogi', om hun huis door te meten. Astrid Tax zelf psychisch.'
is zo'n woonbioloogf. Ze leerde de kneepjes van het vak De woonbioloogi voegit toe: 'lk ben zelf ook heel erg
van haar vader en voor een krappe 500 euro neemt ze $evoeli$, dat lijkt misschien een nadeel, maar het
je huis (of boerderij, want dieren zijn volgiens haar net betekent ook dat ik de problemen van mijn klanten
zo gievoelig voor stralingi) onder de elektrische loep. gioed aan kan voelen.'
Om elektromaginetische velden te meten, gebruikt In haar eisen omgevingi ziet Tax steeds meer mensen
Tax onder andere een apparaat dat de Lecher-antenne met stralingisproblemen.'De eerste 25 jaar als woon-
heet. 'Het lijkt een beetje op een wichelroede', girapt bioloogiheb ik veel sceptische reacties sehad. Maar
ze. Astrid loopt rond, en speurt grondigi waar scha- de afgelopen jaren is het enorm gaan leven en vragen
delijke apparatuur kan zitten. Vervolgens schrijft ze mensen steeds: "As, wat kan ik er nou tegien doen,
een verslagi en maakt een stappenplan om het huis ik slaap zo slechtl" Het probleem is dat Nederland
leefbaarder te maken.'Het kunnen soms al simpele qua straling enorm is belast. Zeker in vergielijkingi
tips zijn, zoals niet met je mobiel op je nachtkast sla- met onze buurlanden. Mijn missie is om mensen te
pen, stekkers rondom je bed lostrekken, en vooral: 's helpen, zodat ze toch in deze wereld kunnen functio-
nachts de wifi uit.' neren.'
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gieen verband tussen klachten ofstralingi te zijn. In een
interview in The Guardian in 2011 zegit Rubin:'Het lij-
den van deze mensen is echt. Daar twijfel ik niet aan.
Maar we hebben miljoenen aan dit onderzoek besteed
en de tijd komt waarop je moet zegsen: laten we gield
spenderen aan effectieve behandelmethodes, in plaats
van dat we de oorzaak bliiven achtervolgien.'
Toch blijft het knagen. Ziin placebosrudies betrouw-
baar als mensen continu aan stralinglvan meerdere
bronnen worden blootgesteld? fudith fobse twijfelt
aan de momentopname tiidens zo'n onderzoei<.'A1s je
eenmaal onder de straling ziq bliiren de effecten heus
no§ wel even doorrauzen-'
Het prangiende vraagstuk bradrt de Riiksuniversiteit
van Gronin§en er vori$ iaar rft nog een onderzoeks-
poging te wa§en in samennrÈinÍírnet het KenÍÉs
Instituut voor Eleknornag!rctisdre Slraling tn plaats
van testen in een laboratorfum" EÍden eleknohy-
persensitieven nu drie Hehr ÍFiulgp Ínet een meet-
instrument. Op de rmebsirc ran lm feruris Instituut
staat:'De deelnemen droelpr gBdurende 21 dagien
een meetinstrument dÈ de HmMling! reg[streerde.
Elke 5 uur beschreren de deeksrss hun glezond-
heidsklachten en de blootstdlir4!die rii meenden te
ervaren. Het onderzml hil rirr dat de gpmiddelde
blootstellin§ aan elekronr4lxtisdr rrdden van FM-,
wifi, GSM- en tlÀtI}klsmirc en Df,CT bd deze
mensen niet samenhanetr nn panfteidsklachten.'
Alweer een nadeligle uithnrsl ,l* frt nu? EIS'ers
moeten rekenen op hun ei$en acairircit en oplos-
singlsvermogen

De nieuwe nomaden

Muren met aluminiumÍolie
Op een Facebookpagiina voor EHS'ers worden foto's
en tips giedeeld voor het inrichten van slaapkamer
of interieur. le ziet muren compleet behanEien met
aluminiumfolie, antistralingisklamboes en zelfs heuse
tenten. Sommi$e mensen hebben apparaten zoals een
laptop in een speciale box staan, die stralingi dempt.
De vragfen die mensen elkaar stellen, giaan soms best
ver. Zo vra§en lot§enoten elkaar of ze wel een MRI
scan kunnen doen.

fussen de oren?
Het wordt me steeds duidelijker dat mensen met EHS
er bijna alles voor over hebben om hun leven dragielijk
te maken. Tot hun frustratie blijft medische erkenningi
uit. Door huisartsen worden ze naar de psycholoogi
giestuurd, bij huidklachten naar de dermatoloogi. Er
is uiteraard onderzoek naar EHS gfedaan, maar dat
leidde keer op keer niet tot een causaal verband tus-
sen stralingf en directe giezondheidsklachten. Een
van de boemannen binnen de EHS-giemeenschap is
ongietwijfeld fames Rubin. In 2008 deed deze Britste
wetenschapper al dubbelblinde placebotesten waarin
de vrijwilligiers met EHS niet wisten of de stralende ap-
paraten aan- of uitstonden. Er bleek in dit onderzoek
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