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1. Voornaam en achternaam (alleen initialen worden in het onderzoeksartikel gebruikt). 

2. Waar woont u – land stad of platteland, en enige toelichting over buurt/gebied? 

3. In wat voor soort gebouw woont u, b.v. een eengezinswoning (alleenstaand of rijwoning), een 
flatgebouw of iets anders? 

4. Zijn er basisstations in het gebouw of op afstand (hoe ver) en weet u het aantal antennes en wat 
voor soort antennes?  
5. Zijn er in de buurt elektrische leidingen of transformatorinstallaties, hoe dicht in de buurt.  

6. Kent u de stralingsniveaus in en buiten het gebouw en, zo ja, wie en hoe heeft de straling 
gemeten? 

7. Hoe bent u in aanraking gekomen met ElektroHyperSensitiviteit (EHS) - had u reeds van EHS 
gehoord voordat u gezondheidssymptomen kreeg of kreeg u eerst gezondheidssymptomen en bent u 
daarna pas op zoek gegaan naar informatie over wat uw gezondheidssymptomen zou kunnen 
veroorzaken? 
8. Wat is, volgens u, de oorzaak van uw eigen EHS symptomen, wat voor soort(en) blootstelling? 

9. Kent u, uit eigen ervaring, manieren en middelen om uw eigen EHS-symptomen te voorkomen of 
te verlichten 

10. Hoe heeft u vastgesteld dat u lijdt aan EHS - door zelfdiagnose of door doktersdiagnose? 

11. Heeft u contact opgenomen met een arts met uw gezondheidsprobleem en, indien u contact 
heeft opgenomen met een arts, was de arts begripvol en behulpzaam of bagatelliseerde de arts uw 
symptomen, of was de arts in de war door uw gezondheidsprobleem? 

12. Heeft de arts een diagnose gesteld of had hij problemen om de diagnose te stellen - weet u de 
reden daarvoor? 

13. Doen uw EHS-symptomen zich onmiddellijk voor of met vertraging na de blootstelling aan 
straling? 

14. Zijn er factoren (weer, pollen, UV, enz...) die uw EHS-symptomen versterken of gemakkelijker 
opwekken? 

15. Als een arts de diagnose heeft gesteld - ik wil graag contact opnemen met deze arts om zijn/haar 
mening te horen over hoe de diagnose is gesteld - geef me zijn contactgegevens, bij voorkeur e-mail 
(deze zullen vertrouwelijk worden behandeld). 

16. Als een arts EHS bij u heeft vastgesteld - wat was de basis van de diagnose - alleen uw 
mondelinge beschrijving van de symptomen of heeft de arts een onderzoek en klinische tests 
uitgevoerd? 

17. Als de arts de diagnose heeft gesteld met behulp van klinische tests - welke tests zijn er gedaan 
en welke resultaten of veranderingen zijn er waargenomen? 

18. Kreeg u advies, van een arts, hoe uw symptomen te voorkomen of te verlichten? 

 

 


