
 

P E R S M E D E D E L I N G 

Eindhoven, 29 november 2016 

Diagnose en behandeling van gezondheidsschade 

door draadloze communicatie 

- Baanbrekende publicatie van Franse oncoloog 

- Onderzoek en diagnose bij drie Nederlandse EHS-patiënten 

 

Op 26 november j.l. brachten wij met de laatste twee van de drie Nederlandse EHS- 

patiënten die op 7 juli 2015 werden onderzocht op hun gezondheidsklachten door 

elektromagnetische straling, een hernieuwd bezoek aan professor Belpomme in Parijs.  

Hiermee werd diens onderzoek afgerond met een definitieve diagnose en werd een begin 

gemaakt met hun behandeling. Zij worden over zes maanden in Parijs terugverwacht voor 

een evaluatie van hun genezingsproces.  

De drie Nederlandse patiënten ontvingen een door professor Belpomme ondertekende 

verklaring waarin hij bevestigt dat: 

- ze lijden aan het “Electromagnetic Field Intolerance Syndrome”, 

- deze aandoening objectief is bewezen door een te geringe bloeddoorstroming in de 

hersenen en door afwijkende bloed- en urine-waarden, waarin schade aan de 

lichaamscellen werd vastgesteld, 

- de patiënt lijdt aan hypergevoeligheid voor elektromagnetische velden,  

- de patiënt moet worden afgeschermd tegen blootstelling aan alle elektromagnetische 

velden, zelfs tegen velden met een geringe intensiteit, 

- negeren van hierboven genoemde afscherming zal resulteren in verdere hersenschade. 

 

Verder introduceerde professor Belpomme zijn gisteren gepubliceerde 21-pagina's 

tellende wetenschappelijke publicatie over zijn onderzoek, diagnose en therapie. 



Een samenvatting van deze publicatie is te vinden op: 

http://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-4/reveh-2015-0027/reveh-2015-

0027.xml?format=INT 

Een overzicht van het wetenschappelijke werk van professor Belpomme vindt u op: 

http://www.artac.info/fic_bdd/pdf_fr_fichier/091130_cvdbelpomme_12947598520.pdf 

 

Wij hebben de gezondheidsraad, die tot op heden geen krachtige stelling heeft ingenomen 

met betrekking tot de gezondheidsschade als gevolg van elektromagnetische straling, op 

de hoogte gesteld van de bevindingen en aanbevelingen van professor Belpomme. 

We hopen van harte dat deze bevindingen mede aanleiding zullen zijn tot een aanpassing 

van het Nederlandse beleid over dit onderwerp en tot een initiatief om, in Nederland, een 

soortgelijke diagnose en behandeling mogelijk te maken. 

Professor Belpomme heeft ons bevestigd dat hij een dergelijk initiatief in Nederland van 

harte zou toejuichen en waar mogelijk zal helpen bij het tot stand komen van zo’n 

faciliteit. 

Voor meer informatie: 

Peter van der Vleuten, 

Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling 

Telefoon: 06-51 57 89 34 

email: peter@vandervleuten.net 

Internet: www.stik-ems.org  
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