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12 november 2014     

 
Betreft: uw brief van 30 oktober als antwoord op onze brief van 29 september met daarin onze 
evaluatie van het functioneren van het Kennisplatform EMV & G en de Klankbordgroep, het 
opzeggen van het vertrouwen in het Kennisplatform en het beëindigen van het lidmaatschap van de 
Klankbordgroep 
 
Aan de voorzitter van het Kennisplatform EMV & Gezondheid 
Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
Postbus 12345 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch  
 
Geachte Heer Rombouts, 

Dank voor uw uitvoerige antwoord op onze brief dd. 29 september. 

Uw reactie lijkt te impliceren dat u toch een belangrijk deel van de discussies die we gevoerd hebben 

en de inbreng die we in de Klankbordgroep meenden te hebben, niet heeft meegekregen. Dit mag 

een boute bewering lijken, maar we zullen die onderbouwen aan de hand van enkele alinea’s uit uw 

antwoord brief. 

In uw antwoord schrijft u:  

“Uw belangrijkste reden om het kennisplatform te verlaten is dat het kennisplatform volgens u 

ontkent dat elektrogevoelige mensen ziek worden van EMV. “ 

Dit is een veronderstelling van uw zijde die onjuist is en niet is af te leiden uit onze brief. Op pagina 1 

van onze brief staat:  

“Er is wel sprake van een nuancering tussen de adviezen en rapportages van de GR en het KP. We 

noemen specifiek het Kennisbericht over Elektrogevoeligheid van april 2012, waarin er sprake is van 

een zekere erkenning van het bestaan van elektrogevoeligheid van personen en waarin aangegeven is 

dat gezondheidsklachten reeds op kunnen treden bij stralingsbelastingen ver beneden de geldende 

limieten. Deze nuancering heeft echter maatschappelijk geen betekenis, er wordt door geen enkele 

overheidsinstantie naar gehandeld. Elektrogevoelige personen worden nog steeds niet als lichamelijk 

ziek beschouwd, ondanks hun soms zeer ernstige klachten. Mede door gebrek aan enige vorm van 

hulp van de overheid, heeft dit geleid tot onleefbare woonsituaties voor velen en recent tot enkele 

zelfdodingen en euthanasieaanvragen.” 

Verder schrijft u op pagina 1 van uw brief: 

“Voor geen enkele verklaring van elektrogevoeligheid is sluitend bewijs gevonden.” 

Op pagina 2 van uw brief schrijft u: 

“Naar ons oordeel is er echter ook geen wetenschappelijk bewijs voor zo’n verband.” 

Eerder, in uw brief aan de heer Kamp van 14 juli over Landelijke dekking 112 – EMV luwe gebieden, 

schreef u:  

“Elektrogevoeligheid is wetenschappelijk niet aangetoond.” 
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Hiermee hebt u tot tweemaal toe onze bijdragen, over de relevantie van het al dan niet bestaan van 

wetenschappelijke of sluitende bewijzen voor het erkennen van elektrogevoeligheid, volkomen 

genegeerd. We refereren hier naar:  

1. onze bijdrage op de Klankbordgroep bijeenkomst van 22 mei, met als titel: EMV & Gezondheid: 

‘Erkenning, hulp en bewijs’, en  

2. onze meer uitgebreide verhandeling met als titel: ‘Overheidsbeleid gebaseerd op ontkenning van 

gezondheidsschade door EMV’, de eerste referentie van onze brief van 29 september. In deze 

verhandeling gaan we uitgebreid in op het relatieve belang van wetenschappelijk bewijs en de 

noodzaak tot jarenlang onderzoek ten opzicht van de vele ervaringsverhalen. Zoals gezegd, u hebt 

die bijdragen, die wij als essentieel zien, volkomen genegeerd in uw antwoord. 

Evenmin bent u ingegaan op ons commentaar op de onjuiste conclusies van voormalig 

staatssecretaris Van Geel betreffende het Cofam onderzoek uit 2006 en de onjuiste interpretatie van 

epidemiologische onderzoeken in het rapport van de GR uit 2013. Dit commentaar staat in de 

referenties 2 en 4 van onze brief van 29 september. Zoals vermeld zou een onafhankelijk 

Kennisplatform afstand hebben moeten nemen van genoemde onjuiste conclusies en interpretatie. 

Wij hadden gesteld dat er in de bijeenkomsten van de Klankbordgroep nooit lezingen of discussies 

zijn geweest over niet-thermische biologische effecten. U komt als antwoord met een lezing van A. 

Swinkels in 2009. Eén lezing in zeven jaar is wel erg magertjes, bovendien sprak de heer Swinkels 

namens het NPS en was hij geen lid van het Kennisplatform.  

U noemt in uw brief het memo ‘Omgaan met elektromagnetische velden’ met een lijst van tips voor 

mensen die hun blootstelling aan EMV willen verlagen. In die memo staat geen enkele aanbeveling 

om het voorzorgsprincipe toe te passen. Dat zien wij als een ernstige tekortkoming. Het woord 

voorzorgsprincipe staat zelfs niet in die memo. Op grond van het feit dat algemeen erkend wordt dat 

het onderwerp EMV & Gezondheid een controversieel onderwerp is en dat ook (zelfs door de GR) 

erkend wordt dat de effecten op de lange termijn (meer dan 13 jaar) onzeker zijn, zou van een 

onafhankelijk KP verwacht mogen worden dat zij het publiek daarover inlicht, met direct de 

aanbeveling het voorzorgprincipe, waar mogelijk, toe te passen. Een directe aanbeveling zou zijn Eco-

DECTs, Eco-WiFi’s en Eco-babyfoons te gebruiken. Dat onderwerp, 24-uurs stralers, is diverse malen 

in de klankborgroep vergaderingen door ons aan de orde gesteld. Het KP heeft nagelaten hierop 

enige actie te ondernemen. Zelfs fabrikanten van mobieltjes en smartphones geven enige 

voorlichting op dit gebied door gebruikers aan te bevelen deze apparaten enige afstand van het oor 

te houden. 

U stelt:  

“Onze mening is dat het KP met man en macht werkt om het leven van elektrogevoeligen te 

verlichten.”  

Deze mening staat diametraal ten opzicht van de onze: nl. dat het KP vrijwel niets gedaan heeft en 

doet om het leven van elektrogevoeligen te verlichten. Hierboven hebben we al een punt genoemd, 

het ontbreken van een aanbeveling om het voorzorgsprincipe toe te passen. Om nog een voorbeeld 

te noemen, twee jaar geleden zijn de heren Woudenberg en van der Graaf op bezoek geweest bij een 

aantal EHS personen. De heren zouden kijken wat ze voor hen zouden kunnen doen. Er is echter geen 
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enkele hulp geboden en er is zelfs geen indicatie dat het KP ook maar enige poging heeft 

ondernomen om hulp aan te vragen. Er heeft ook geen terugkoppeling aan de bezochte personen 

plaatsgevonden. Voor allen, voor zover nog in leven, is de situatie aanzienlijk verslechterd. Veel 

elektrogevoeligen verkeren nu in een permanent ondragelijke toestand en ze krijgen geen enkele 

hulp.  

Ook hebben wij het KP verzocht het Kennisbericht over kinderen voor 1 juli dit jaar uit te laten 

komen, terwijl het concept, compleet met helder commentaar en slechts een beperkt aantal 

aanpassingen van onze zijde, al medio 2013 gereed was. Het KP had toegezegd het kennisbericht 

voor 1 juli te laten uitkomen, maar het is er nog niet en wij vragen ons af of het überhaupt nog 

uitkomt? 

Wat de SOLK en NOLK klinieken betreft zijn de ervaringen van elektrogevoelige personen 

overwegend negatief omdat ze in de psychische hoek gedrukt worden. We kennen geen enkele 

persoon die daar geholpen is. Bovendien zijn alle SOLK en NOLK klinieken voorzien van WiFi, 

waardoor EHS-ers er niet kunnen verblijven. Tevens is onze ervaring dat een SOLK verklaring door 

zowel UWV arts, Arbo arts en huisarts als een vodje papier terzijde wordt geschoven. 

Ondertussen loopt er een actie (oproep) van onze zijde, zie: 

http://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/8699/oproep_voor_behoud_%E2%80%98witte_zones%

E2%80%99  

met honderden veelal schrijnende ervaringsverhalen die ons naar aanleiding van die actie zijn 

toegezonden, zie: 

http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/8744/reacties_op_de_oproep_behoud__witte_zones__

%28stralingsarme_gebieden%29  

Het zou nuttig zijn als u en met u het KP daar kennis van neemt en stopt met het gebruik van 

drogredenen, zoals het ontbreken van een  ‘wetenschappelijk bewijs’ en de noodzaak tot ‘jarenlang 

onderzoek’.  

Op 15 oktober is bovenstaande oproep naar het KP toegezonden met het verzoek deze naar alle 

leden van het KP door te zenden. Het is veelzeggend dat geen enkel lid van het KP de oproep 

ondertekend heeft.  

Samenvattend kunnen we stellen dat wij uw brief zien als een bevestiging dat het KP naar onze 

ervaring vrijwel uitsluitend gefunctioneerd heeft als politieke organisatie met als doel bliksemafleider 

te zijn voor maatschappelijke organisaties die opkomen voor de gezondheid van de bevolking en 

specifiek voor de belangen van elektrogevoelige personen. Wij betreuren het ten zeerste dat u niet 

op de hierboven genoemde punten in onze brief bent ingegaan en dat u onze bijdragen negeert. De 

brief die u als voorzitter van het KP de deur uit heeft laten gaan is teveel een rechtvaardiging van het 

ons inziens te laken beleid van de afgelopen zeven jaar. 

Bovenstaande doet niets af aan het respect dat we voor u als voorzitter hebben. We hopen, dat uw 

eigen mening genuanceerder is dan uw brief weergeeft.  

 

http://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/8699/oproep_voor_behoud_%E2%80%98witte_zones%E2%80%99
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http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/8744/reacties_op_de_oproep_behoud__witte_zones__%28stralingsarme_gebieden%29
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Met vriendelijke groet, 

NIBE bv                  StopUMTS                  NPS 

Prof.dr.ir. Michiel Haas                dr. Leendert Vriens  Drs. ing. Jan van Gils 

(directeur, em. prof. TU Delft)               (webmaster)   (voorzitter)

  


