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Elektrogevoeligheid op school - Ziek door elektromagnetische velden. 

Carolien Schooneveld. 
 
Een jongetje in de klas komt niet goed mee. Hij oogt vermoeid, eigenlijk al zodra hij binnenkomt op 
school. Hij reageert nauwelijks als je hem aanspreekt. In de loop van de ochtend ligt hij met zijn 
hoofd op de armen; bijna in slaap. Wat is er toch met hem aan de hand? Sinds Pasen doet hij zo 
vreemd… 
 
Onverklaarde gezondheidsklachten bij kinderen 
Dit verhaal staat niet op zichzelfi. Kinderen die 
oververmoeid zijn, chronisch moe. Kinderen met 
erge hoofdpijn, die een ‘knellende band’ om het 
hoofd voelen of zich niet kunnen concentreren. 
Maar ook leerlingen met buikklachten, 
spierproblemen, hartritmestoornissen, een 
loopneus die maar niet overgaat of plotseling erger 
wordende eczeem. Klachten variëren sterk, maar 
twee dingen hebben zij gemeen. Eén: de dokter kan 
geen verklaring vinden. Twee: de kinderen bevinden 
zich in de buurt van een Wifi-router, draadloze 
DECT-telefoon, mobiele telefoons of een zendmastii. 
 
Elektrogevoeligheid 
Elektrogevoeligheid komt volgens schattingen inmiddels voor bij zeker 3%iii van onze bevolking, 
inclusief kinderen. Het betekent: overgevoeligheid voor elektromagnetische velden (EMV), ofwel 
straling. De officiële naam is EHS, elektrohypersensitiviteit. Alle voorwerpen waar elektrische 
spanning op staat of waar stroom door loopt, stralen deze velden uit.  
 
De kwaal is al langer bekend. Al sinds de industrialisatie (1850) gaan verhalen de ronde van 
werknemers die onwel worden bij draaiende machines. Buiten de fabriek knappen ze weer op. Met 
de uitrol van de digitale communicatie vanaf de jaren 90 (GSM en later UMTS) en 2007 (C2000) is de 
blootstelling aan straling sterk toegenomen ten opzichte van de jaren tachtig. Inmiddels zijn we 
omringd door stralingsbronnen in huis, op straat, op het werk en op school.  
 
Patroon van klachten 
Omdat je zeer uiteenlopende gezondheidsklachten door straling kunt krijgen, is het moeilijk voor een 
huisarts om de diagnose ‘EHS’ te stellen. Wat wél specifiek is: waar of wanneer de klachten 
optreden. Bij EHS treden de klachten steeds op in bepaalde situaties, of liever gezegd: in de buurt 
van bepaalde stralingsbronnen. Meestal geldt: bron weg, klacht weg. Al duurt dat soms even. 
 
EHS begint met lichte verschijnselen, zoals iets vaker hoofdpijn hebben, sneller moe op school 
worden, pijn in het oor krijgen na mobiel bellen. De klachten verergeren geleidelijk, tot je besluit om 
er mee naar de huisarts te gaan. Als deze geen oorzaak kan vinden stuurt hij of zij je door naar een 
medisch specialist. Ook die vindt (in geval van EHS) geen oorzaak. Helaas is EHS nog onbekend terrein 
voor de meeste artsen. Dan rest nog het psychische spoor. Uit enquêtes van Stichting EHS onder 
elektrogevoeligen blijkt niet dat psychologische of psychiatrische hulp mensen heeft geholpen om 
van EHS te genezen. Wel kan het helpen bij  het leren omgaan met onbegrip uit je omgeving en bij 
het weerbaarder maken van mensen. 
 
En verder? Als je niets aan EHS doet verergeren de klachten snel. Je raakt uitgeput, slaapt ’s nachts 
niet of nauwelijks meer en wordt zombie-achtig - of juist gejaagd en overactief (vaak bij kinderen). 



Eetlust verdwijnt, veel mensen worden depressief. Sommigen vluchten het huis uit, op zoek naar een 
plekje waar de stralingsbelasting minder is, als ze EHS al op het spoor zijn. Anderen beplakken een 
kamer met aluminiumfolie om de hoogfrequente velden buiten te houden. (Dit kan effectief zijn, 
afhankelijk van de elektra bij je thuis-CS.) 
 
Maar dat is nog niet alles. Omdat EHS waarschijnlijk een stressreactie van het lichaam is, kunnen de 
klachten zich uitbreiden. Je wordt voor steeds meer stralingsbronnen overgevoelig, of je ontwikkelt 
een ontvankelijkheid voor andere ‘stressoren’. Denk aan componenten in voedsel, chemische 
geuren, licht, geluiden, of pollen (hooikoorts). Er lijkt een verband te bestaan tussen deze allergische 
reacties en EHSiv. Dat geldt ook voor EHS en de ziekte van Lyme. De ene aandoening lijkt de andere te 
verergeren. Het omgekeerde geldt ook;  ik ken iemand die zijn draadloos internet en DECT-telefoon 
aan de kant deed wegens slaapproblemen. Tot onze verrassing verminderden ook zijn hooikoorts-
klachten sterk. Dit bleef zo, en dat was 3 jaar geleden. 
 
Straling is toch natuurlijk? 
Ja en nee. In de natuur komt straling voor, denk aan zichtbaar licht, Uv-stralen in zonlicht en 
infraroodstraling uit een warmtelamp. Deze velden zijn relatief zwak en alle natuurlijke wezens 
hebben zich hier in de loop van de tijd op aangepast.  
 
De kunstmatige velden van tegenwoordig zijn 
digitaal gepulst om informatie te kunnen 
versturen. Deze pulsering kent de natuur niet en 
is mogelijk de oorzaak voor (biologische- en) 
gezondheidseffecten op levende organismen. En 
ze stralen vele malen sterker dan die uit de 
natuur. Zendmasten en Wifi-routers doen dit non-
stop, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
 
Verschillende soorten stralingsbronnen 
Er zijn verschillende soorten velden waar mensen zich ziek door kunnen voelen, of stress ervaren. We 
noemen er 3: 

1. Hoogfrequente EM-velden: ·Draadloos internet (Wifi) en -laptops, tablets, DECT-telefoon, 
DECT- babyfoon, mobiele (smart-)phones, radar, slimme elektriciteitsmeters.  
 

2. Laagfrequente EM-velden: 
Computers, modems, TV, Dvd-speler, digibord, beamer, motoren van auto’s, trein, 
elektrische fiets, wekkerradio, keuken- en klusapparatuur.  
 

3. Laagfrequente elektrische velden: 
Elektriciteitsnet, laptops, metalen lamparmaturen, TL-lampen, spaarlampen en ledlampen.  

 
Hier bestaan toch normen voor in Nederland? 
Echte normen niet, richtlijnen wel. Nederland volgt de richtlijnen van de ICNIRPv. Deze veldsterkten 
gaan alleen uit van de thermische effecten van straling. Dit zegt iets over de mate van opwarming van 
weefsel. Uit onderzoek blijkt echter dat er ver onder die waarden al biologische effecten optredenvi.  
 
Stichting EHS hanteert liever de veel lager gestelde richtlijnen van de Standard der Baubiologischen 
Messtechnik, de zogenaamde SBM 2008vii. Bij deze waarden voelen elektrogevoelige mensen zich 
goed en verdwijnen de klachten.  
 
Lange termijneffecten van straling 
Naast de genoemde acute klachten zijn er sterke aanwijzingen voor lange termijn effecten van 
straling. Denk aan het ontstaan van dementie, Alzheimer en tumoren. Dat hoogspanningslijnen en 
mobiel bellen tot een verhoogde kans op kanker kan leiden is inmiddels wetenschappelijk 



vastgesteld. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in 2011 doen besluiten om 
elektromagnetische velden te classificeren als ‘mogelijk kankerverwekkend’ 
Eigenlijk weten we de effecten van langdurige blootstelling nog niet, want we maken nog maar kort 
gebruik van draadloze technologie. Ondertussen raast de uitrol van nieuwe stralingsbronnen (4G-
zendmasten, Wifi-spots, slimme meters, digitale radio/TV) onverminderd door.  
 
Waarom grijpt de overheid niet in? 
Een wetenschappelijk causaal verband tussen de blootstelling aan straling en gezondheidsklachten is 
nog onvoldoende aangetoond; stelt de Nederlandse Gezondheidsraad. En dus ziet onze overheid 
geen aanleiding tot ‘het ongerust maken van de bevolking’. Stichting EHS denkt er zo over: als 
mensen hierover geïnformeerd worden, kan iedereen een eigen, weloverwogen keuze maken hoe hij 
of zij met draadloze communicatie (op school) omgaat. En wij dragen toch samen de 
verantwoordelijkheid voor onze kinderen?.. 
 
Landen om ons heen 
In meerdere landen om ons heen gaat het anders. De richtlijnen zijn min of meer hetzelfde, maar 
daar heeft de politiek gekozen voor het Voorzorgsprincipe: geen toename van stralingsbronnen rond 
kinderen totdat meer bekend is over mogelijke gezondheidsrisico’s. Mobiel bellen door kinderen is 
inmiddels verboden op lagere en middelbare scholen in Frankrijk en België. Wifi is zelfs verwijderd 
uit bibliotheken in Frankrijk. En ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Israël, Canada, India en 
Rusland zijn (voorzorgs)maatregelen getroffenviii. 
 
Hoe moet het nu op school? 
Als het even kan geen Wifi of mobiel bellen op scholen. Om meer dan één reden: 

1) De Wifi-router is een extra, alom aanwezige stralingsbron, waar leerlingen 30 uur per week 
ongemerkt en ongevraagd aan blootgesteld worden. Of er nu gebruik van wordt gemaakt of 
niet. Het zenuwstelsel van de kinderen is nog volop in ontwikkeling. We kunnen nog niet 
overzien wat de consequenties van deze blootstelling zijn op de lange termijn. 

2) Als Wifi er eenmaal is, neemt het dataverkeer op school explosief toe. Een gemiddelde 
smartphone zoekt 360.000x per dag contact met de router om te checken of er updates zijn. 
Ook laptops en tablets blijven heen en weer zenden, tenzij ze helemaal worden 
uitgeschakeldix. 

3) Veel scholen in Nederland overwegen een ‘iPad-school’ te worden. De mogelijkheden lijken 
onbegrensd, maar er zijn tegengeluiden. In het boek ‘Digitale Dementie’ (2013) beschrijft 
prof. Manfred Spitzer de nadelige gevolgen van teveel schermgebruik op school. Kinderen 
lopen aantoonbare spraak- en leerproblemen, aandachtstoornissen en geheugenstoornissen 
op als zij veel tijd met tablets, Pc’s, TV en mobiele telefoon doorbrengen. Het boek wordt 
ondersteund door 400 literatuurstudies. De auteur pleit voor een gezonde mix van leer- en 
werkvormen in de klas. 

 
Onderwijsontwikkeling is natuurlijk prima; we moeten met onze tijd 
mee. Ons adagium: ‘Een gezonde digitale toekomst op school begint 
met bedraad internet’. Laptops aan een glasvezelkabel hebben een 
razendsnelle verbinding, zijn goedkoper dan tablets, goed te 
beveiligen, storingsarm en leveren minder risico’s voor de 
gezondheid.  
 
U kunt de folder ‘Wifi op school – pak de draad weer op’ downloaden 
via Stichting EHS. Of vraag een papieren versie aan. 
 
 

 
 
 



 
Wij hebben al Wifi op school, wat nu? 
Een paar tips: 

 Van Wifi weer terug aan de kabel is een relatief kleine ingreep. U kunt de datastekkers (de 
zgn. patches) weer toegankelijk laten maken. De Wifi-router kan vervolgens worden 
uitgeschakeld. 

 U kunt de Wifi-routers zo efficiënt mogelijk ophangen binnen school. Haal ze weg waar ze 
niet echt nodig zijn, zoals bij de kleuterklassen. 

 Laat het zendvermogen afstellen tot een minimum wat nodig is. 
 

Wat doe ik als iemand vage gezondheidsklachten heeft? 
Het jongetje in de aanhef van dit artikel heeft thuis geen Wifi omdat zijn vader elektrogevoelig is. EHS 
blijkt een erfelijke component te hebben. Daarom kreeg hij op school klachten en thuis niet. 
 
Mocht er Wifi op uw school zijn uitgerold en korte tijd later meldt iemand zich met vage 
gezondheidsklachten, wees dan alert. Laat mensen contact opnemen met Stichting 
Elektrohypersensitiviteitx. Zij hebben een informatieve website en een telefoondienst die vragen kan 
beantwoorden. Met EHS is goed te leven als je er op tijd bij bent en weet hoe je de blootstelling aan 
stralingsbronnen praktisch kunt verminderen.  
 
De Stichting kan doorverwijzen naar een intern opgeleide EMV-meetspecialist, die de 
stralingsbelasting op school professioneel in kaart brengt en praktische tips geeft hoe je die kunt 
terugbrengen. 
 
Tenslotte twee opmerkingen:  
1) Als u overweegt de stralingsmeting  op uw school te laten uitvoeren, bedenk dan vooraf wat u 

daarmee beoogt. Vrijwel elke school zal namelijk aan de officiële richtlijnen voor straling in 
Nederland voldoen. Wilt u uit principe een stralingsarme school zijn, of is iemand 
elektrogevoelig,  neem dan de richtlijnen van de SBM2008 als uitgangspunt en laat u voorlichten 
via Stichting EHS. 

2) Tref alleen maatregelen op school waarmee de straling meetbaar wordt teruggedrongen. Straling 
neutraliseren of ‘omzetten’ met enkele objecten of behandelingen helpt elektrogevoelige 
mensen niet van de klachten af, zo blijkt uit gegevens van Stichting EHS. 

 
 
Carolien Schooneveld is van huis uit docent biologie en aardrijkskunde. Zij is elektrogevoelig en actief 
binnen Stichting Elektrohypersensitiviteit. Zij denkt praktisch mee met schoolbesturen om EHS-
klachten op school te helpen voorkomen. Daarnaast  heeft zij een adviesbureau opgericht om mensen 
te leren leven en werken met EHS. Mail naar Carolien@Schooneveldadvies.nl of lees verder op 
www.SchooneveldAdvies.nl of www.Emvion.nl  
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