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Elektromagnetische velden en volksgezondheid 
 
Elektromagnetische overgevoeligheid 
 
De toenemende industrialisering van de samenleving en de voortdurende 
opeenvolging van technologische revoluties hebben aanleiding gegeven tot een nooit 
geziene toename van het aantal en de diversiteit van bronnen van 
elektromagnetische velden.  Deze bronnen zijn onder meer beeldschermen van 
computers, mobiele telefoons en hun basisstations.  Hoewel deze apparaten ons 
leven gemakkelijker, veiliger en aangenamer hebben gemaakt, leiden de opgewekte 
elektromagnetische velden tot vragen naar de mogelijke risico’s voor de gezondheid 
die er het gevolg van kunnen zijn. 
 
Sinds kort maken bepaalde individuen inderdaad melding van diverse 
gezondheidsproblemen die zij toeschrijven aan hun blootstelling aan 
elektromagnetische velden.  Sommigen melden goedaardige symptomen en 
reageren met het zo veel mogelijk vermijden van deze velden, maar bij anderen lijken 
de problemen dermate ernstig dat zij hun beroepsactiviteit staken en hun levenswijze 
totaal wijzigen.  Deze vermeende gevoeligheid voor elektromagnetische velden wordt 
doorgaans “elektromagnetische overgevoeligheid” genoemd. 
 
Dit vademecum beschrijft de stand van de kennis over dit onderwerp en geeft 
informatie om personen met dergelijke symptomen te helpen.  Deze informatie is 
afkomstig van een workshop van de WGO over elektromagnetische overgevoeligheid 
(Praag, Tsjechische Republiek, 2004), van een internationale conferentie over 
elektromagnetische velden en over de niet-specifieke gezondheidssymptomen 
(COST244bis, 1998), van een rapport van de Europese Commissie (Bergqvist en 
Vogel, 1997) en van recente literatuuroverzichten. 
 
 
WAT IS ELEKTROMAGNETISCHE OVERGEVOELIGHEID 
 
Elektromagnetische overgevoeligheid is gekenmerkt door diverse symptomen die de 
betrokken individuen toeschrijven aan elektromagnetische velden.  De meest 
frequent gemelde symptomen omvatten dermatologische symptomen (roodheid, 
tintelingen en gevoel van branderigheid), neurasthenische en vegetatieve 
symptomen (vermoeidheid, lusteloosheid, concentratiemoeilijkheden, sufheid, 
nausea, hartkloppingen en digestieve stoornissen).  Dit geheel van symptomen 
behoort tot geen enkel gekend syndroom. 
 
Elektromagnetische overgevoeligheid vertoont analogieën met vele vormen van 
chemische overgevoeligheid, een stoornis gebonden aan de blootstelling aan een 
omgeving met lage concentraties van chemische producten.  Elektromagnetische 
overgevoeligheid is, zoals chemische overgevoeligheid, gekenmerkt door een reeks 
niet-specifieke symptomen, waarbij tastbare toxicologische of fysiologische 
elementen of onafhankelijke bevestigingen ontbreken.  Een meer algemene term 



voor gevoeligheid voor omgevingsfactoren is: idiopathische omgevingsintolerantie, 
zoals gedefinieerd tijdens een workshop georganiseerd door het internationaal 
programma over de veiligheid van chemische substanties (IPCS) van de WGO te 
Berlijn in 1996.  Idiopathische omgevingsintolerantie is een beschrijvende term die 
geen enkele chemische etiologie of geen enkele gevoeligheid van immunologische of 
elektromagnetische aard impliceert.  De term groepeert een aantal stoornissen met 
als gemeenschappelijk element soortgelijke niet-specifieke symptomen, die op 
medisch vlak onverklaard blijven en waarvan de effecten nadelig zijn voor de 
gezondheid van de betrokken personen.  Aangezien de term elektromagnetische 
overgevoeligheid evenwel courant wordt gebruikt, zal deze ook in het vervolg van dit 
document worden gebruikt. 
 
PREVALENTIE 
 
De beschikbare ramingen van de prevalentie van elektromagnetische 
overgevoeligheid in de algemene populatie zijn zeer variabel.  Een enquête 
uitgevoerd in centra voor arbeidsgeneeskunde evalueerde deze prevalentie op 
enkele individuen per miljoen inwoners.  Een andere enquête uitgevoerd in 
zelfhulpgroepen leidde evenwel tot veel hogere cijfers.  Ongeveer 10% van de 
gemelde gevallen van elektromagnetische overgevoeligheid worden als ernstig 
beschouwd. 
 
Er is ook een aanzienlijke geografische variabiliteit in de prevalentie van 
elektromagnetische overgevoeligheid en in de gemelde symptomen.  In Zweden, 
Duitsland en Denemarken wordt een hogere incidentie van elektromagnetische 
overgevoeligheid gemeld dan in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Frankrijk.  De 
symptomen als gevolg van het werken met beeldschermen zijn meer prevalent in de 
Scandinavische landen en gaan er vaker gepaard met huidstoornissen dan in de rest 
van Europa.  Men vindt in de algemene bevolking vaak soortgelijke symptomen als 
gemeld door individuen met klachten van elektromagnetische overgevoeligheid. 
 
STUDIES MET INDIVIDUEN MET KLACHTEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE 
OVERGEVOELIGHEID 
 
Een aantal studies werd uitgevoerd waarin individuen met elektromagnetische 
overgevoeligheid blootgesteld werden aan vergelijkbare elektromagnetische velden 
als die waaraan zij hun symptomen toeschreven.  Het doel van deze studies was het 
optreden van de symptomen in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden uit te 
lokken. 
 
Uit de meeste studies blijkt dat individuen met klachten van elektromagnetische 
overgevoeligheid niet in staat zijn een blootstelling aan elektromagnetische velden 
met grotere nauwkeurigheid waar te nemen dan gewone individuen.  Goed 
gecontroleerde en dubbelblind uitgevoerd studies hebben aangetoond dat de 
symptomen niet gecorreleerd waren met een blootstelling aan elektromagnetische 
velden. 
 
Men heeft gesuggereerd dat de symptomen bij bepaalde individuen met klachten van 
elektromagnetische overgevoeligheid het gevolg zouden kunnen zijn van 
milieufactoren zonder verband met elektromagnetische velden, bijv. knipperen van 



de ogen als gevolg van blootstelling aan fluorescentielampen, reflecties en andere 
visuele problemen in verband met beeldschermen, evenals een onvoldoende 
ergonomie van geïnformatiseerde werkposten.  Andere factoren, zoals een slechte 
kwaliteit van de lucht in de lokalen of stress in de omgeving van het werk of van het 
leven, kunnen eveneens een rol spelen. 
 
Bepaalde elementen wijzen er ook op dat deze symptomen het gevolg kunnen zijn 
van reeds bestaande psychiatrische aandoeningen, evenals van stressreacties als 
gevolg van angst voor de eventuele effecten van elektromagnetische velden op de 
gezondheid, veeleer dan aan de blootstelling aan elektromagnetische velden zelf. 
 
CONCLUSIES 
 
Elektromagnetische overgevoeligheid is gekenmerkt door diverse niet-specifieke 
symptomen die van het ene individu tot het andere verschillen.  Deze symptomen 
hebben een zekere realiteit en kunnen van zeer variabele ernst zijn.  Ongeacht de 
oorzaak, kan elektromagnetische overgevoeligheid voor de betrokkene een ernstig 
probleem zijn.  Er zijn geen duidelijke diagnostische criteria voor dit 
gezondheidsprobleem, noch een wetenschappelijke basis die de symptomen van 
elektromagnetische overgevoeligheid in verband kan brengen met een blootstelling 
aan elektromagnetische velden.  Bovendien is elektromagnetische overgevoeligheid 
geen medische diagnose.  Het is ook niet duidelijk dat dit zou overeenstemmen met 
een welbepaald medisch probleem. 
 
Ter intentie van artsen: de behandeling van de betrokken individuen dient gericht te 
zijn op de gezondheidssymptomen en op het klinische beeld en niet op de beleving 
van de betrokkene ten aanzien van het verminderen of elimineren van 
elektromagnetische velden in de werkomgeving of in de woning.  De behandeling 
vereist: 
- Een medische evaluatie voor het identificeren en het behandelen van elke 

specifieke pathologie die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de symptomen. 
- Een psychologische evaluatie voor het identificeren van andere psychiatrische of 

psychologische pathologieën die verantwoordelijk kunnen zijn voor de 
symptomen.  

- Een evaluatie van factoren die een rol kunnen spelen in de werkomgeving of in 
de woning of die kunnen bijdragen tot het optreden van de gemelde symptomen.  
Het kan met name gaan om luchtverontreiniging in lokalen, overmatig lawaai, 
slechte verlichting (flikkerend licht) of ergonomische factoren.  Een vermindering 
van de stress of andere verbeteringen van de werkomstandigheden kunnen 
noodzakelijk blijken. 

 
In geval van individuen met klachten van elektromagnetische overgevoeligheid en 
met duurzame symptomen en een belangrijke handicap, dient de behandeling 
hoofdzakelijk gericht te zijn op een vermindering van de symptomen en de 
functionele hinder.  Deze behandeling dient te gebeuren in nauwe samenwerking 
met een bevoegde gespecialiseerde arts (teneinde de medische en psychologische 
aspecten van deze symptomen te begeleiden) en met een hygiënist (teneinde zo 
nodig indicatorfactoren in de omgeving te identificeren met gekende nadelige 
effecten op de gezondheid).   
 



De behandeling moet tot doel hebben een doeltreffende arts-patiëntrelatie op te 
bouwen, bij te dragen tot het ontwikkelen van strategieën om met de situatie om te 
gaan en het aanmoedigen van patiënten om terug aan het werk te gaan en een 
normaal sociaal leven te leiden. 
 
Ter intentie van individuen met klachten van elektromagnetische 
overgevoeligheid: naast de door professionelen toegediende behandeling, kan een 
zelfhulpgroep nuttig zijn voor personen met klachten van elektromagnetische 
overgevoeligheid. 
 
Ter intentie van de overheid: de overheid dient aan individuen met klachten van 
elektromagnetische overgevoeligheid, medische professionelen en werkgevers 
doelgerichte en afgewogen informatie over de mogelijke gezondheidsgevaren van 
elektromagnetische velden te geven.  Deze informatie dient een duidelijke verklaring 
te omvatten die aangeeft dat er op dit ogenblik geen enkele wetenschappelijke basis 
is die een verband legt tussen elektromagnetische overgevoeligheid en blootstelling 
aan elektromagnetische velden. 
 
Ter intentie van onderzoekers: studies lijken erop te wijzen dat bepaalde 
fysiologische reacties bij individuen met klachten van elektromagnetische 
overgevoeligheid buiten de normale waarden kunnen liggen.  In het kader van 
klinisch onderzoek dient met name gezocht te worden naar een overactiviteit van het 
centraal zenuwstelsel en een onevenwicht in het neurovegetatief systeem. De 
individuele resultaten moeten gebruikt worden als oriënterend element met het oog 
op een eventuele behandeling. 
 
TOEWIJZING VAN ROLLEN 
 
Via zijn internationaal project EMF poogt de WGO de behoeften te identificeren 
inzake onderzoek en een wereldprogramma van studies over elektromagnetische 
velden te coördineren met het oog op het verwerven van een beter inzicht in het 
geheel van de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan 
elektromagnetische velden.  De nadruk wordt in het bijzonder gelegd op de 
potentiële gezondheidsgevolgen van een blootstelling aan elektromagnetische 
velden van lage intensiteit.  Informatie over het project EMF en de effecten van 
elektromagnetische velden wordt gegeven in een reeks vademecums gepubliceerd in 
verschillende talen (www.who.int/emf/) 
 
VERDERE LECTUUR 
 
Voor meer inlichtingen kan contact worden opgenomen met het Persbureau en 
Public Relations van de WGO te Genève. Tel. (4122) 791 2222, Fax (41 22) 791 
4858. Email: mediainquiries@who.int. Alle persmededelingen, vademecums en 
achtergrondartikels van de WGO evenals andere informatie over dit onderwerp zijn 
beschikbaar op de internetsite van de WGO: (http://www.who.int/).  Het internationale 
project EMF van de WGO publiceert een reeks vademecums met informaties over 
alle belangrijke bronnen van blootstelling aan elektromagnetische velden.  De 
vademecums over sleutelvragen werden in verschillende talen vertaald en zijn 
beschikbaar bij de WGO of op de internetsite van het project, op het adres 
(www.who.int/emf/). 


