
ElektroSensitiviteit 
Als ik er niet zelf  aan zou lijden, zou ik dit nooit geloven 

Ik ben 20 jaar op zoek naar antwoorden nadat ik aan het begin van deze eeuw plots vaak ziek 
ben geworden.   Ondanks ik heel gezond leef en eet.  
Ik heb zowat alle mogelijke diagnoses gehad: Lupus, Klierkoorts, Slaapproblemen, Reuma, 
Astma,  Fibromyalgie,  CVS,  Candida  en  een  hele  zware  depressie.     Ik  had  ontzettende 
hoofdpijnen, slaapcoma`s, spierpijnen, haarverlies, opgezwollen buik, hormonale problemen 
en ontelbare voedingsintoleranties.  Mijn hoofd was nooit  in  rust.  Ik was doodmoe,  maar 
geraakte nooit in slaap. Overdag had ik plotse slaapcoma`s, en ik kon niet meer met de auto 
rijden zonder verkrampte spieren aan het stuur. 

Ik  werk  sinds  1991  ongeveer  8  u  per  dag  aan  de  computer.  Eerst  jarenlang  als 
computerprogrammeur, nadien als bankbediende in een kantoor. 

Nooit heb ik toen nagedacht over de reden van mijn symptomen en de immuniteit ziekten die 
toen zijn begonnen. Niemand was bezig met de effecten van straling, en ik zou het zelf ook 
nooit geloofd “willen” hebben. Mijn hele carrière was hiervan afhankelijk. Ik was ook niet op 
de hoogte over de gevolgen van deze stralingsfrequenties op de eigen frequenties van het hart 
en het brein. Ik wist ook niet dat het zuurstoftransport in het bloed word beïnvloed door 
straling, en ik wist toen ook niet dat straling calciumlekken veroorzaakt in de cellen. Maar nu 
besef  ik  meer  dan  ooit,  dat  alle  symptomen  die  ik  had,  letterlijk  beschreven  staan  in 
duizenden studies die door de industrie onder de mat werden geschoven. 

Heb ik misschien een “overdosis” straling gehad toen ik als bankbediende jarenlang in een 
beveiligde  metalen  “kooi  van  Faraday”  zat,  terwijl  de  microgolven  van  de  routers  en 
draadloze  telefoons  en  automaten  IN dezelfde  ruimte  zaten?  Ik  werkte  daar  ook toen  ik 
zwanger  was,  en  uitgerekend  deze  zoon  blijkt  nu  ook  zeer  straling  gevoelig  te  zijn.  Ik 
herinner  me dat  ik  2  keer  naar  spoed  ben  gelopen  omdat  ik  dacht  dat  mijn  hoofd  ging 
ontploffen, en ik werd ook verslaafd aan pijnstillers. 

`s Nachts lag in bed te rillen van de koorts. Mijn collega’s hadden geen problemen, maar zij 
zaten niet  in die kooi.  Op enig begrip kon ik niet  rekenen. Die kooien zijn achteraf wel 
opgedoekt.  Achteraf  heb ik vernomen dat  verscheidene loketbedienden zelfmoord hadden 
gepleegd. Burnout zeiden ze. Of waren zij ook blootgesteld aan te veel straling? Men zal het 
nooit weten. 

Nadat ik echter zo ziek was geworden, dat ik maandenlang niet meer in staat was om te 
werken, ben ik me gaan verdiepen in voeding en supplementen voor spieropbouw en kracht. 
Want ik was mijn spieren kwijt. 
Ik ben toen gaan studeren en een andere carrière gaan opbouwen. Ik begon mij terug fit te 
voelen en ik had terug energie. Ik was die tijd ook vaak in het buitenland voor opleidingen en 
voor mijn klanten en ik dacht dat het nu wel helemaal goed zou komen.    Ik leefde en at 
gezond en biologisch. Ik sportte veel en gaf ook les. Ik begon ook topsporters te coachen en 
alles ging goed. 

Maar het rare was: telkens in het buitenland vertoefde, waren ook al mijn andere klachten 
weg ! Ook al had ik daar meer stress dan thuis, en moest ik heel vroeg opstaan. Toch was ik 
daar fit ! 



Toen ik eind 2017 terug in Belgie kwam, overviel me alles opnieuw ! En deze keer heel erg ! 

Plots waren er ineens terug momenten dat ik terug helemaal herviel. Zonder reden was ik 
soms terug helemaal doodmoe en ik merkte dat mijn spieren niet meer herstelden. Op de 
autosnelweg moest ik vaak aan de kant staan, want ik dreigde weer in slaap te vallen achter 
het stuur. 

Ik werd `s nachts wakker met hevige pijnen en hartkloppingen. Het was dezelfde periode dat 
ook  mijn  jongste  zoon  hevige  nachtmerries  begon  te  hebben,  en  eveneens  niet  in  slaap 
geraakte, hoe moe hij ook was.  

En  toen  begon  ons  iets  heel  eigenaardigs  op  te  vallen:  wij  werden  telkens  op  hetzelfde 
moment in de nacht wakker, en dit was telkens op een uurwisseling ! Ook was er een moment 
dat plots om 12u `s nachts ineens mijn hoofdpijn weg trok. Op net hetzelfde moment dat mijn 
zoon me vertelde dat hij plots niet meer misselijk of geen hoofdpijn meer was.  

Ook gebeurde het op een nacht dat ik opnieuw plots wakker schoot met hevige hoofdpijn en 
onverklaarbare eigenaardige spierpijnen, en dat mijn andere zoon op datzelfde moment de 
kamer binnen kwam. Hij stond lijkbleek en zwetend naast ons bed. Hij voelde zich niet goed.  

Tijdens de dag had ik weer in huis plotse slaapcoma`s. Zo’n slaapcoma gaat heel snel ! Op 
dat moment word ik ineens heel zwak en kan dan amper praten. Ik kan de gezinsleden niet 
verwittigen en zij denken dat ik gewoon moe in de zetel ga liggen en in slaap val. Maar dit is 
een ontzettend beangstigend gevoel! Op dat moment denk je dat je niet meer wakker zal 
worden. Het lijkt dan of je vergiftigd ben!  

Opnieuw gingen we met onze klachten naar onze huisarts, maar hij kon niet vinden wat de 
oorzaak was.  Telkens  opnieuw vertelde  ik  hem dat  ik  me zo vergiftigd voelde.  En mijn 
lichaam kraakte zo hard ! Ik hoorde mijn knieën echt krakende geluiden maken, en ook mijn 
nek en schouders deden ontzettend pijn ! Het leek of er overal zand in mijn gewrichten zat ! 

Op  een  dag  tijdens  een  wandeling  in  de  stad,  kreeg  mijn  jongste  zoon  plots  hartritme 
problemen. Hij  zag lijkbleek en was in paniek.  Toen we bij  spoed aankwamen, werd hij 
getest,  en  bleek  alles  normaal.  Achteraf  merkten  we  dat  dit  vlak  bij  een  zendmast  was 
gebeurd.

Er waren momenten dat ik me overdag wel goed voelde. Dan was er niets te zien aan mij, en 
kwam ik terug buiten.  
`s Nachts ging het er echter anders aan toe. Wat was er toch mis tijdens de nacht? En waarom 
telkens op het wisselen van het uur? En nog meer eigenaardig: waarom waren verschillende 
mensen uit de buurt hetzelfde moment wakker tijdens de nacht? Waarom hadden sommigen 
ook  slaapproblemen?  En  ook  pijn  in  nek  en  schouders?  En  ook  hormonale  problemen? 
Waarom hoorde ik steeds die bromtoon tijdens de nacht? Alsof er buiten een motor van een 
vrachtwagen staat te draaien. 

Omdat ik ook merkte dat er geen kleine vogels en geen bijen meer in de tuin waren, en een 
paar mooie bomen in onze tuin plots dood gingen, en ik ook hoorde dat een overbuurvrouw 
zware problemen had, begon ik te vermoeden dat er iets buiten gaande was.  

Ik  ben  toen  gaan  onderzoeken  waar  ik  een  stralingstest  kon  laten  doen,  maar  tot  mijn 
verbazing  zag  ik  dat  er  al  zware  discussie  was  tussen  stralingsdeskundigen  vanuit  de 
industrie, en medisch opgeleide mensen, die onafhankelijke onderzoeken hebben gedaan. 



Toen ik op de website van het BIPT las dat men wel een stralingsonderzoek kan aanvragen, 
maar enkel tijdens de dag, was ik zeer verwonderd! Want het was duidelijk dat er `s nachts 
testen gebeurden. 

Toen ik dan een paar mails had verstuurd naar verschillende politieke partijen, met vragen 
over eventuele testen die er gebeuren ivm de nieuwe 5G technologie, kwamen eigenaardig 
genoeg  steeds  standaard  antwoorden  terug:  Dat  deze  testen  niet  bewezen  zijn  dat  ze 
schadelijk zijn. 

Dat vond ik een zeer eigenaardig antwoord ! Moet men niet bewijzen dat het “veilig” ? Die 
onderzoeken zijn er blijkbaar niet. En hoe kan men er van uit gaan dat het niet schadelijk is, 
als men geen onderzoek doet, of als er geen centraal punt is om klachten te registreren?  

Toen heb ik zelf  een stralingsmeter  aangeschaft  en me gaan verdiepen.  Tijdens de nacht 
schoot de meter de hoogte in ! Op het veranderen van het uur, veranderde ook de intensiteit 
en  de  pulsen  van  de  straling.  Hier  was  duidelijk  meer  aan  de  hand!   Ik  heb  contact 
opgenomen met onafhankelijke straling experten, en we zijn met artsen samen gekomen en 
tot de vaststelling gekomen dat er veel soortgelijke klachten zijn, die vaak in dezelfde buurten 
voorkomen,  en die ook spectaculair  gestegen zijn sinds eind jaren 90,  toen de draadloze 
technologie  werd  ingevoerd:  auto  immuunziektes,  depressies,  kanker,  hartproblemen, 
Alzheimer, enz. De artsen waren ook verwonderd dat zij niet op de hoogte werden gesteld 
van  testen  die  er  gebeuren  in  hun  stad.  Anders  zouden  zij  schadegevallen  mee  kunnen 
registreren.  

Verschillende  artsen,  stralingsdeskundigen  en  zelfs  de  directeur  van  het  Europees 
Kankerinstituut wilden met onze burgemeester en de schepenen gaan praten, maar dit werd 
gewoonweg geweigerd. 

Meer dan honderd parlementsleden zijn aangeschreven, de koning en koningin en minister 
van volksgezondheid Maggie De Block. Niemand heeft gereageerd. 

Toen we naar het BIPT belden, bleek niemand op de hoogte te zijn waar en wanneer er testen 
gebeuren. We werden van het kastje naar de muur gestuurd, en er blijkt geen enkele medische 
opgeleide persoon te werken. Zij baseren zich enkel op de ICNIRP normen, waarvan geweten 
zijn dat ze achterhaald en niet onafhankelijk zijn. 

Ik word hoe langer hoe meer straling gevoelig. Als iemand bij me in de buurt zit met een 
smartphone, ben ik 3 dagen lang ziek. Ik moet me hoe langer hoe meer isoleren, en op enig 
begrip kan ik amper rekenen. Als ik in de straten loop waar hotspots zijn, krijg ik schouder- 
en hoofdpijn, en herval ik telkens weer. Ik kan geen winkel of openbare ruimte meer binnen 
waar er wifi routers hangen, en ik kan gaan openbaar vervoer gebruiken. Overal zijn mensen 
met smartphones bezig. Maar de straling is onzichtbaar, en mensen beseffen het niet.

In onze stad is bijna geen enkele straat meer zonder straling. 

Na  opnieuw een  slapeloze  nacht,  waar  we  met  het  hele  gezin  wakker  lagen,  en  ik  zelf 
opnieuw onverklaarbare pijnen had, stond onze zoon op met een hevige bloedneus. Dit had 
hij nog nooit eerder gehad. Toen was de maat vol ! 

Noodgedwongen zijn we moeten vluchten uit ons huis en ons land. De straling is overal zo 
hoog! 

Op dit moment zijn we in een stralingsarme omgeving in een land waar de tijd tientallen 
jaren blijkt stil gestaan. 



Na 3 dagen was ik zo goed als klachtenvrij, en ook onze zonen herstelden zeer goed. Niet 
alleen mijn klachten verdwenen, maar voor het eerst hadden zij ook geen sinus problemen en 
hartkloppingen meer. Enkel als we met een taxi rijden, waarbij de chauffeur een gsm heeft 
aan staan, of als we op een plek zijn met veel mensen, gaat het terug slecht. Omdat iedereen 
een smartphone heeft die continu straalt. Maar het herstel gaat veel sneller, omdat ik hier een 
mogelijkheid heb gevonden om zoveel mogelijk straling te vermijden. 

Ondertussen gaat de rollout van 5G en de testen in ons land gewoon verder. Binnenkort gaan 
we  ook  een  digitale  meter  krijgen,  en  is  de  straling  in  huis  nog  hoger.  Ook  wordt  de 
straatverlichting,  ondanks  hevig  protest  van  burgers  en  artsen,  binnenkort  uitgerust  met 
antennes voor 5G. Er is geen ontsnappen meer aan.  We worden continu bestraald.

Ik wil graag terug naar huis, want financieel is het ondraaglijk geworden. We zijn niet alleen 
onze gezondheid kwijt, maar ook ons inkomen. Ik voel dat alles word afgenomen. 

Ik ben geen zwak persoon, integendeel. Ik ben 100% gezond als ik alle straling vermijd. Mijn 
symptomen komen 100% van straling, Er is geen twijfel aan! 

Ik ben er ook zeker van, dat heel veel mensen stralingsziekte hebben, maar dit gewoonweg 
niet beseffen. Het aantal auto-immuunziekten is spectaculair gestegen sinds de invoering van 
draadloze  technologie.  Ondertussen  woedt  er  een  “discussie”  oorlog  tussen  medische 
“onafhankelijke” experten, en “technische” experten van de industrie. 

Ik ben overgevoelig geworden nadat ik tussen de routers op het werk zat, maar dit gebeurt 
heden  ook  met  onze  kinderen  in  de  klaslokalen.  Straling  is  cumulatief.  Men  weet  niet 
wanneer de grens voor je cellen bereikt is. Niet alleen hangen er in de klas wifi-routers die 
micro golven uitzenden, maar ook hun tablets, laptops en smartphones zenden microgolven 
uit. De straling in de klaslokalen is gigantisch hoog. En het aantal kinderen met ADD/ADHD, 
autisme  en  leerstoornissen  stijgt  evenredig  mee.  Alleen  wordt  er  geen  link  gelegd  met 
straling. De farmaceutische en technologie bedrijven verdien veel geld, en met 5G is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen “online” zijn, anders werkt deze technologie niet. Ze 
hebben  een  “mesh”  netwerk  nodig,  waarin  elk  toestel  zal  verbonden  worden,  en  onze 
kinderen zijn daar het slachtoffer van. 

Het is allemaal zo technisch/medisch ingewikkeld, en deskundigen verstaan elkaar niet meer. 
Dit heeft gigantische gevolgen voor de mensheid, de natuur, en vooral de toekomst van onze 
kinderen. 
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