
Europese richtlijn tegen ziektes 
door EMV-straling 

Berlijn/Nuenen, 24 oktober 2016 – Onverklaarbare 

gezondheidsklachten en chronische ziektes worden vaak veroorzaakt 

door blootstelling aan straling van elektromagnetische velden (EMV) van 

mobiele en draadloze telefoons, zendmasten, wifi en elektrische 

apparaten. Bij langdurige blootstelling kunnen die zelfs Alzheimer, 

vruchtbaarheidsproblemen en kanker veroorzaken. 

 

Dat concludeert een internationale groep wetenschappers. Zij hebben een 

nieuwe Europese richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en 

preventie van EMV-gerelateerde gezondheidsproblemen, die is gepubliceerd 

in het wetenschappelijk magazine ‘Reviews on Environmental Health’ van de 

Duitse uitgever De Gruyter. De groep bestaat uit kankeronderzoekers, 

neurologen, biologen, milieuonderzoekers en ambtenaren van ministeries van 

gezondheid uit Duitsland, Zweden, Oostenrijk, de VS, Slowakije en Luxemburg. 

Hoewel steeds meer onderzoeken aantonen dat blootstelling aan EMV 

schadelijk is voor de mens, is dat nog niet terug te zien in regelgeving in 

Nederland. Wel wordt elektrohypersensitiviteit (EHS), ook wel 

elektrogevoeligheid of elektroallergie genoemd, steeds vaker erkend als 

oorzaak voor arbeidsongeschiktheid. Net als bij andere gezondheidsklachten 

hebben de onderzoekers vastgesteld dat klachten minder worden of zelfs 

verdwijnen als de blootstelling aan straling vermindert. In de richtlijn 

adviseren ze dan ook de EMV-niveaus thuis en op het werk te meten en 

stralingsbronnen weg te nemen of te verminderen. Ook zou volgens de groep 

de blootstelling aan EMV op openbare plekken zoals scholen, ziekenhuizen, in 

bibliotheken, bussen en treinen verminderd moeten worden. 

In hun onderzoek benadrukken ze dat er steeds meer bewijs is dat EMV grote 

invloed heeft op nitrosative en oxidatieve stress in het lichaam, wat vaak leidt 

tot chronische pijn en vermoeidheid en allerlei andere kwalen. De huidige 

richtlijnen voor EMV-straling zijn gebaseerd op opwarming van het lichaam, 

terwijl de biologische (niet-thermische) effecten van straling volgens de groep 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml


een minstens even belangrijk effect heeft. Zo heeft het Internationale 

Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) elektromagnetische velden als 

mogelijk kankerverwekkend voor de mens geclassificeerd. Epidemiologische 

studies naar EMV-effecten hebben sinds 1979 een verhoogde kans op 

leukemie aangetoond. 

Hoewel steeds meer onderzoeken beschikbaar zijn en steeds meer 

wetenschappers waarschuwen voor de gevolgen van blootstelling aan EMV, 

worden ze vaak doodgezwegen, zo blijkt onder meer uit het Belgische tv-

programma Telefacts van de VTM. 

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling hoopt dat de nieuwe 

richtlijn ook in Nederland ingevoerd wordt. De stichting heeft de Nederlandse 

Gezondheidsraad, die de regering op dit gebied adviseert, gevraagd strengere 

normen te gaan hanteren, omdat veel wetenschappelijke publicaties aantonen 

dat bij stralingsniveaus die ver beneden de in Nederland gehanteerde limieten 

liggen gezondheidseffecten kunnen optreden. De Gezondheidsraad volgt, naar 

eigen zeggen, de stand van de wetenschap nauwlettend. ,,De interpretatie van 

de beschikbare gegevens, de kwaliteit van de onderzoeken in aanmerking 

genomen, leidt niet tot genoemde conclusie,” reageerde een woordvoerder van 

de Gezondheidsraad daar op. 

,,De Gezondheidsraad ontkent alles en negeert het probleem, maar er zijn 

inmiddels diverse internationale onderzoeken waar je niet omheen kunt,” stelt 

Peter van der Vleuten van de stichting. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY&feature=youtu.be
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