Driebergen,

2 oktober 2014

Betreft: deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Geachte lezer,
Veel mensen die zich gemeld hebben bij de Stichting EHS hebben zich bereid verklaard
eventueel deel te willen nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar EHS.
Graag attenderen wij u dan ook op nieuw landelijk wetenschappelijk onderzoek naar
elektrogevoeligheid. Het onderzoek is genaamd “GESOND” (gevoeligheid voor
elektromagnetische signalen onderzoek) en richt zich op de vraag of sommige
(elektrogevoelige) mensen inderdaad reageren op elektromagnetische velden: Kunnen zij bij
herhaling herkennen wanneer er blootstelling is en wanneer niet? Het onderzoek wordt
uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de GGD in Amsterdam. Het unieke is dat het
onderzoek plaatsvindt in de thuissituatie en dat de deelnemer zelf mag aangeven welk
elektromagnetisch signaal er wordt onderzocht.
We vinden dit onderzoek relevant omdat het kan bijdragen aan de kennisvergroting over
EHS en mogelijk is het ook relevant voor u persoonlijk. De Stichting EHS heeft bij de opzet
van de proeven in het onderzoek mogen meedenken, we zijn echter niet verantwoordelijk
voor het onderzoek. In het voortraject zijn we overtuigd geraakt van de onafhankelijkheid van
dit onderzoek, dat wil zeggen los van industriële beïnvloeding.
We willen u met deze brief attenderen op de mogelijkheid uw bijdrage te leveren in de vorm
van deelname aan het onderzoek.
Doelgroep
De doelgroep van het onderzoek is mensen die willen onderzoeken of zij reageren op de
aanwezigheid van bepaalde elektromagnetische velden. Van belang is dat deelnemers
verwachten dat zij snel reageren op blootstelling en dat hun reactie ook weer relatief snel
weg ebt als de blootstelling meteen weer weg is. Denk bij “snel” aan binnen enkele minuten.
Meedoen of vragen?
In de bijgesloten informatiefolder - zie ook http://www.iras.uu.nl/iras_projects.php - van de
onderzoekers kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt. Deelname is uiteraard vrijwillig. Als u
interesse of vragen heeft, neem dan telefonisch of per email contact op met het
onderzoeksteam, de contactgegevens staan in de folder.
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U kunt zich niet bij of via de Stichting EHS aanmelden en we krijgen van de onderzoekers
geen informatie over uw deelname of persoonlijke resultaten. Uit privacy overwegingen
verstrekt de Stichting EHS uw persoonsgegevens (naam, adres) uiteraard niet aan de
onderzoekers of andere derden. Het is mogelijk dat u ook via een ander kanaal informatie
over dit onderzoek ontvangt.
In vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Stichting EHS
Hugo Schooneveld, voorzitter
Bijlage:
• Informatiebrochure
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