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Verdieping
door Dianne Sommers

Modern times

Ten tijde van dit schrijven was 2021 net begonnen. 

Ingrijpende veranderingen (klimaatcrisis, Covid-19) 

en state-of-the-art technische ontwikkelingen 

(kwantumcomputers, AI, 5G) hebben zich aangediend 

in het huidige wereldbeeld. Sommige aspecten van deze 

veranderingen veroorzaken veel commotie, waarbij 

de discussie alle kanten op beweegt. Conclusies die 

klaarblijkelijk uit dezelfde feiten kunnen worden 

getrokken variëren van ‘niets aan de hand’ tot 

‘desastreus voor mens en natuur’. Ondanks alle 

informatie die via de media tot ons komt, blijkt het 

niet eenvoudig ons een mening te vormen over deze 

ontwikkelingen.

De oorzaak hiervan ligt deels in de soort informatie 

die in artikelen naar voren komt. Begrippen worden 

vaak aan de hand van abstracte, 

technische specificaties 

besproken, zoals: de maximale 

stralingsintensiteit van een mast 

of met welke frequenties een 

bepaald netwerk werkt. Soms 

worden interacties van een 

apparaat of techniek beschreven, 

zoals onderzoek waarbij de langdurige invloed van 

diverse frequenties op proefdieren of op dood weefsel 

wordt getest. De vraag is wat deze informatie nu precies 

betekent: Hoe werken genoemde aspecten eigenlijk 

door in ons leven? Wat is de impact op je eigen lijf en 

leefomgeving? Welke conclusies kun je er voor jezelf uit 

trekken?

Mijn eigen vragen over de nieuwe ontwikkelingen, 

met hun steeds grotere vooral technologische impact, 

worden niet of nauwelijks beantwoord door de media. 

Mijn mensbeeld op de ons omgevende natuur is 

doordrenkt van een energetische blik, waarbij een 

intelligente samenhang tussen de onderdelen aanwezig 

is. Deze visie is niet het algemeen gangbare paradigma, 

maar zeker wel herkenbaar voor de acupuncturist: 

de qi-stroom in de meridianen vormt een prachtige 

uitdrukking hiervan. Ook de mens die nooit als een 

geïsoleerd, op zichzelf staand systeem wordt beschouwd 

en steeds een ‘meebewegend’ onderdeel is van de immer 

veranderende buiten- en binnenwereld, hoort daarbij. 

Waar ik bij de huidige ontwikkelingen naar op zoek ben, 

is de betekenis van deze veranderingen op de diverse 

systemen: op mijzelf als energetische microkosmos 

en op het grotere geheel, de 

macrokosmos. Ik ben op zoek 

naar de procesvisie van deze 

invloeden en ontwikkelingen. 

Om meer helderheid over dit 

vraagstuk te krijgen, heb ik 

informatie gezocht die meer licht 

kan werpen op deze kwesties. 

In een tweetal artikelen zal ik verslag doen van mijn 

bevindingen op dit terrein.

In het moderne wetenschappelijke wereldbeeld vormt 

de overtuiging dat alle processen op aarde verlopen 

via het elektromagnetische principe de grondslag 

voor verandering. Huh, allemaal? Jazeker, dus ook die 

vertel ons de 

concrete consequenties!

Over elektriciteit, magnetisme en menselijke regelsystemen, deel 1 
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in het menselijk lichaam. Waar 

door velen het materialistische 

verklaringsmodel toch nog 

steeds als enige realiteit wordt 

gezien, maakt deze fysicalistische 

zienswijze maar zeer beperkt 

duidelijk hoe en op welke 

wijze de samenhang tussen de 

diverse processen plaatsvindt. 

Systeemtheoretisch wordt het 

elektromagnetisch netwerk wel 

gezien als een derde orde systeem, 

een groter regelsysteem dat diverse 

kleinere regelsystemen aanstuurt 

om zo de samenhang van de 

lichaamsprocessen te waarborgen.

Er is veel wetenschappelijk 

onderzoek bekend waaruit blijkt 

dat de meridianen gebruikmaken 

van het elektrisch principe. Vooral 

het losmazig bindweefsel onder 

de huid vormt een uitstekend 

geleidingssysteem met slechts 

geringe weerstand. Elektrische 

stroom beweegt zich door organen 

zoals hart en hersenen, via het 

bloed en het endocrien systeem, 

langs huid, botten, zenuwstelsel 

en spieren, alsook door de oren, 

epifyse (pijnappelklier), zaadcellen 

en huidcellen. Elektrische 

signalen maken dat het hart 

klopt, dat zenuwcellen met elkaar 

communiceren, dat spieren 

hun werk kunnen doen en dat 

zintuigen hun signalen omzetten in 

gevoelde ervaringen. Uitwisseling 

van geladen deeltjes (ionen) zet 

elektrische processen in werking, 

die een bepaalde actie op gang 

brengen of juist stoppen. Je kunt 

dus met recht zeggen dat de hele 

stofwisseling gereguleerd wordt via 

dit mechanisme. 

Voortschrijdende onderzoeks-

methoden in de vorige eeuw 

maakten het mogelijk magnetische 

velden van het lichaam te 

registreren, zodat de wet van 

Maxwell uit de natuurkundeles 

op de middelbare school ook 

voor het menselijk lichaam werd 

bevestigd: er is 

geen elektrische 

stroom zonder 

een magnetisch 

veld daaromheen. 

Hierdoor ontstond 

voor de westerse 

blik weer een 

ander beeld van 

het menselijk 

lichaam: als een 

verzamelplaats 

van elektrische 

stromingen met daaromheen 

dansende magnetische velden. 

Dit beweeglijke, stralende veld 

brengt een tweede mogelijkheid 

om connectie te maken met het 

energetisch qi-lichaam. Waar het 

chemisch-materialistische model 

in het westers denken nog maar 

weinig aanknopingspunten gaf voor 

het energetisch mensbeeld van 

de Chinese geneeskunde, biedt de 

elektromagnetische dynamiek een 

zeer interessant perspectief.

Werking
Tussen de 55 en 60% van het 

menselijk lichaam bestaat uit 

water. Zuiver water geleidt geen 

elektriciteit, maar ongeveer 0,4% 

van het menselijk lichaamsgewicht 

is zout (opgelost in water, zoals bij 

zeewater). Door in water opgelost 

zout en de aanwezigheid van 

diverse mineralen en metalen, 

ontstaan elektrisch geladen deeltjes 

(ionen) waardoor geleiding door 

water mogelijk is. 

Een geleider laat stroom door in één 

of meerdere richtingen. Nu zijn de 

cellen in ons lichaam ook zakjes 

met daarin zout water, maar ze 

zijn omhuld door een olieachtige 

membraan. 

Olie is een zeer slechte geleider, 

waardoor de celwand een 

natuurlijke weerstand biedt. Nu 

kan elektriciteit wel door een 

bepaalde weerstand heen, maar 

daarbij wordt energie in de meeste 

gevallen omgezet naar een andere 

energievorm zoals warmte of licht. 

Kennis van het elektromagnetisch 

functioneren maakt dat de 

impact op de mens van de nieuwe 

technologische producten (die vaak 

een sterke elektromagnetische 

invloed op hun omgeving 

hebben) veel beter kan worden 

onderzocht. Overigens blijkt hier 

al veel over bekend, maar is de 

meeste informatie nog niet in het 

algemene denken doorgedrongen. 

Tegelijkertijd komt er ook zó’n 

enorme hoeveelheid informatie op 

de mens af en lijken veel gegevens 

ook nog uitwisselbaar te zijn: alsof 

je kunt aannemen wat jou het best 

uitkomt en inzichten uit gedegen 

onderzoek kunt beschouwen en 

afdoen als ‘ook maar een mening’. 

 

Toch zijn juist in deze tijd de 

onderzoeken die gedaan en 

inzichten die verkregen zijn in het 

elektromagnetisch functioneren 

van de mens van groot belang. 

Deze specifieke kennis verschaft 

een aantal fundamenteel nieuwe 

inzichten in de lichaamsfysiologie 

en de bestaande samenhang hierin. 

Tot dusverre lijken consequenties 

van reeds bekende informatie nog 

maar weinig door te dringen, ze 

worden daardoor slechts beperkt 

toegepast. Hieronder zal ik een 

aantal voorbeelden bespreken, 

waaruit de fundamentele rol van 

elektriciteit en elektromagnetisme 

in de lichaamsprocessen blijkt en 

hoe enkele veranderingen in de 

leefomgeving al van invloed kunnen 

zijn op de mens. 
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De basis: elektrische 
prikkeloverdracht
De geleiding van prikkels via het 

zenuwstelsel is een reeds lang 

bekend mechanisme: als een 

zintuig iets waarneemt in de 

omgeving, wordt dit omgezet in 

een elektrische impuls waarmee 

het centraal zenuwstelsel wordt 

geïnformeerd. Daar wordt de 

prikkel verwerkt, om vervolgens 

een antwoord op de waarneming 

te geven. De impulsgeleiding 

vindt plaats via zenuwen die als 

geleiders fungeren. Het proces 

start als de prikkel een bepaalde 

drempelwaarde overschrijdt, 

waarna de celmembraan 

depolariseert. Deze elektrische 

ontlading veroorzaakt een 

actiepotentiaal die over de lengte 

van het neuron rolt en waardoor 

een prikkel c.q. informatie wordt 

overgedragen. Na de impuls 

wordt de basisspanning hersteld 

en vindt repolarisatie plaats. 

Gelijksoortige elektrische processen 

spelen een belangrijke rol in de 

prikkeloverdracht van de hersenen 

(meetbaar via EEG), hartspier (ECG) 

en de spieren (EMG). 

Hormonaal systeem
Ongewervelde dieren hebben een 

eenvoudige lichaamsorganisatie, 

waarin de regulatie tot stand komt 

via zenuwcellen. Gewervelde, 

grotere dieren kennen een meer 

complexe organisatie om een 

effectieve fysiologische integratie 

mogelijk te maken. Ook hier speelt 

het zenuwstelsel een belangrijke 

rol, waardoor cellen geïnformeerd 

worden via (seriële) communicatie 

en lichaamsprocessen specifiek 

reguleren. 

Samen met het circulatiesysteem 

ontwikkelde zich evolutionair 

het endocrien systeem, dat via 

hormonen specifieke chemische 

informatie verspreidt. Door 

verschillen in weefselgevoeligheid 

voor bepaalde hormonen kan zeer 

gerichte beïnvloeding plaatsvinden. 

Alhoewel aanzienlijk trager dan het 

zenuwstelsel, heeft het hormonaal 

systeem een uiterst effectieve 

informatieoverdracht. De hogere 

lichaamsfuncties worden dan ook 

gereguleerd door een samenspel 

van zenuwstelsel en hormonaal 

systeem. 

Voor de kernonderdelen van dit 

‘neurocriene’ stelsel (hypothalamus, 

hypofyse, epifyse (pijnappelklier) 

en bijniermerg) speelt 

elektromagnetisme een belangrijke 

rol. Alhoewel dit onderzoeksterrein 

nog maar weinig ontgonnen 

is, lijken er specifieke vensters 

van gevoeligheid te bestaan, 

die een bepaald gebied kunnen 

activeren, waarbij hogere en lagere 

frequenties weinig tot geen invloed 

hebben. Zo is de epifyse specifiek 

verbonden met het aardmagnetisch 

veld, waarin (magnetische) 

magnetietdeeltjes een 

sleutelrol zouden vervullen. 

In een overzicht van de 

Europese Unie naar elektrische 

overgevoeligheid werden 661 

frequenties tussen 1,8 Hz en 300 Hz 

gevonden die symptomen konden 

uitlokken, die onder regulatie staan 

van de hypothalamus. Vooral de 

frequenties 2 Hz en 50 Hz sprongen 

eruit. Bij 2 Hz waren problemen 

met de temperatuurregulatie, 

ogen, hart en ademhaling de 

belangrijkste klachten, bij 

50 Hz ontstonden spier- en 

gewrichtspijnen en onwillekeurige 

bewegingen. In Engeland (waar 

dit onderzoek werd gedaan) is 

50 Hz de netwerkfrequentie van 

de stroomvoorziening, wat als 

de belangrijkste factor voor de 

symptoompiek van 50 Hz werd 

gezien. Waarom de frequentie van 2 

Hz ook een symptoompiek laat zien 

is (tot dusverre) niet opgehelderd. 

Spieren 
Het spiersysteem maakt eveneens 

gebruik van de actiepotentiaal 

verlopend via het zenuwstelsel. 

Om de musculatuur te beïnvloeden 

wordt elektrische stroom 

therapeutisch toegediend: lage 

frequenties (1-10 Hz) verbeteren 

de zuurstoftoevoer waardoor 

ontspanning en weefselherstel 

wordt bevorderd. Frequenties 

tussen 20-50 Hz werken 

activerend en bij 60-90 Hz treedt 

spierkrachtverbetering op. 

Elektrotherapie maakt veelvuldig 

gebruik van deze informatie. 

Veel minder bekend is dat de 

beïnvloeding door specifieke 

frequenties twee richtingen op 

kan werken. Zo bleek juist de 

frequentie van het mobieltje van 

0,9 GHz een schadelijke invloed 

op het spiersysteem te hebben. 

Bij dieronderzoek trad bij spieren 

die waren blootgesteld aan deze 

telefoonfrequentie een veranderd 

patroon van spiersamentrekkingen 

op, evenals een breed scala van 

nadelige niet-thermische effecten 

op de spieren.   

Botten
Naast het feit dat botten als 

elektrische geleiders optreden, 

fungeren ze ook als condensator 

(een soort accu die elektrische 

lading van verschillende frequenties 

kan opslaan). Zo kan elektriciteit 

worden ontvangen, opgeslagen en 

weer worden vrijgegeven. Op het 

moment dat longitudinale druk op 

het bot wordt uitgeoefend, wordt 

elektrische stroom gegenereerd. 

Dit is belangrijk voor een sterke 

botconditie, zeker indien botherstel 

aan de orde is. Na een breuk blijkt 

de elektrische potentiaal ter plekke 

van cruciaal belang voor een goed 

verloop van het genezingsproces. 

Waar immobilisatie enerzijds 

hoe straling en 

stroming kunnen 

slopen en genezen
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een belangrijke strategie is 

waardoor het bot kan helen, valt 

hierdoor juist de natuurlijke 

opwekking van elektriciteit weg. 

Een overzichtsartikel uit 2013 

concludeert in maar liefst 23 

studies een positief effect op 

botgenezing door middel van 

elektrische (en magnetische) 

pulsaties. Dit aspect heeft kennelijk 

een groot therapeutisch potentieel, 

wat nauwelijks benut wordt in de 

gezondheidszorg.   

Hart en bloed
De Nederlandse onderzoeker 

Willem Einthoven was de ontdekker 

van het elektrisch veld rondom 

het hart. Hij vond tevens de 

zogenoemde ‘snaargalvanometer’ 

uit, het instrument waarmee 

elektrische stromen van het hart 

werden gemeten en waarmee 

de eerste elektrocardiogrammen 

(ECG) werden gemaakt. In 1924 

ontving hij hiervoor de Nobelprijs 

voor Geneeskunde. Waar 

wetenschappers er enkele tientallen 

jaren geleden nog absoluut zeker 

van waren dat er niet zoiets als een 

‘menselijk energieveld’ bestond, 

is inmiddels onomstotelijk vast 

komen te staan dat een dergelijk 

veld realiteit is. Het hart zelf is een 

enorme generator van elektrische 

energie, als gevolg waarvan een 

magnetisch veld ontstaat dat het 

hele menselijk lichaam omgeeft. 

De veldsterkte van het veld van het 

hart is zelfs 50x sterker dan het 

stralingsveld van de hersenen. Ook 

dit magnetisch veld is meetbaar, 

en wel via het magnetocardiogram 

(MCG). 

Al kloppende zendt het hart 

allerlei golven uit: een mix 

van elektriciteit, magnetisme, 

geluid, warmte, trillingen licht, 

essentiële regulerende signalen die 

getransporteerd worden naar alle 

uithoeken van het lichaam en die 

alle lichaamscellen bereiken. De 

bloedcirculatie is een uitstekende 

geleider van de elektriciteit 

door de aanwezigheid van ionen 

waardoor lading getransporteerd 

kan worden. Het ECG kan daarom 

op iedere plek van het lichaam 

worden teruggevonden, zelfs op 

de tenen. Iedere ontregeling van 

het hart toont zich op een eigen, 

karakteristieke manier en heeft 

belangrijke diagnostische waarde. 

De bloedsomloop verzamelt 

niet alleen lading van het hart, 

maar ook van andere organen en 

gebieden waar de vaten doorheen 

stromen. De uitkomst van een 

ECG zegt daarmee iets over het 

hart, maar is daarbij niet los te 

zien van wat elders in het lichaam 

gebeurt. Ook in het bloed zelf 

vinden interessante elektrische 

processen plaats. Zo gebruiken 

witte bloedcellen een interessant 

‘natuurlijk elektrocutie-systeem’ 

waarmee bacteriën en schimmels 

worden gedood.

En hoe zit dat met de 
meridianen?
Bovengenoemde voorbeelden 

illustreren dat het lichaam vol zit 

met complexe elektromagnetische 

deelsystemen. Wat is er vanuit 

die optiek bekend over een 

mogelijk groter netwerk dat deze 

afzonderlijke systemen coördineert, 

zoiets als het meridiaansysteem 

waar we als acupuncturist mee 

werken? Na enig speuren, liep 

ik tegen het werk aan van de 

Zweedse professor diagnostische 

radiologie Björn Nordenström.  

Zijn onderzoek strekt zich uit over 

tientallen jaren waarin hij het 

gebruik van elektriciteit onderzoekt, 

vooral om kanker te behandelen. 

Bij een aantal patiënten met 

gemetastaseerde vormen van 

longkanker is hij erin geslaagd 

om een aantal indrukwekkende 

resultaten te bereiken. Bij een 

bepaald onderzoek bracht hij 

kleine platina naaldelektrodes 

in bij een longtumor, waarna hij 

gedurende een bepaalde tijd een 

(wisselende) elektrische stroom tot 

ongeveer 10 V toediende. Via deze 

vorm van elektrotherapie was het 

mogelijk om zowel tumorregressie 

als complete remissie bij een 

significant aantal patiënten tot 

stand te brengen. Zijn resultaten 

brachten hem ertoe om een 

werkingsmechanisme te postuleren 

waarom elektrotherapie succesvol 

kan zijn in de behandeling van 

kanker. 

Hij beschrijft daarin dat een bio-

elektrisch circuit is verbonden met 

‘een nog tot dusverre onontdekt 

circulatiesysteem in het lichaam’. 

is ons circulatiesysteem 

nog onontdekt terrein?
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In dit boek dat al in 1983 (!) is 

gepubliceerd, beschrijft hij een 

groter regelsysteem dat met het 

héle lichaam is verbonden. Waar 

hierboven genoemde voorbeelden 

gekoppeld zijn aan specifieke 

regelkringen (zoals van botten 

of spieren), identificeerde hij een 

zelfstandig functionerend netwerk 

met daarin onderling verbonden 

elektrische circuits en kanalen.

Naast het bekendere 

werkingsmechanisme van de- 

en repolarisatie beschrijft hij 

in zijn verklaring een andere, 

minder bekende manier waarop 

elektromagnetisme in het systeem 

kan werken. Dit verloopt via 

atomen, onze kleinste deeltjes, die 

weer opgebouwd zijn uit elektrische 

subatomaire deeltjes: positieve 

protonen, neutrale neutronen en 

negatieve elektronen. Elk molecuul 

in het lichaam is opgebouwd uit 

vele atoomketens, waarbij de 

elektronen en protonen fungeren 

als antennes. Dit atomaire netwerk 

blijkt een zeer fijngevoelig systeem 

met een enorme relevantie en 

impact op de aansturing van 

allerlei lichaamsprocessen. Zo 

wordt het gebruikt voor subtiele 

signalering van de lokale conditie 

en omstandigheden en komt door 

gerichte communicatie de complexe 

regulering van de vele lichaams-

processen tot stand (zoals: 

metabolisme, groei, immuun-

respons, genezing). 

Voor Nordenström was het duidelijk 

dat de subtiele fysiologie en 

pathologie veel beter begrepen kan 

worden via het elektromagnetisch 

systeem. In deze gedachtegang 

is qi equivalent aan de energie 

zoals hij deze in de bio-elektrische 

circulatieprocessen had beschreven. 

De polariteiten van yin en yang 

kunnen daarbij vergeleken 

worden met positieve en negatieve 

elektrische ladingen in het gesloten 

circuit van geladen deeltjes. Insertie 

van de acupunctuurnaald activeert 

ionenstromen in het lokale weefsel 

en in het grotere circuit, waardoor 

helingsprocessen in gang kunnen 

worden gezet. Deze hypothese 

wordt onderschreven door Robert 

Becker in zijn boek ‘The Body Electric’. 

Tot zover een kleine bloemlezing 

over elektromagnetische processen 

die op allerlei manieren betrokken 

zijn bij de regulering van het 

menselijk lichaam. Het belang 

daarvan mag niet onderschat 

worden: bioloog Bruce Lipton stelt 

dat de elektrische en magnetische 

signalen in de regulatie van 

celactiviteit gemiddeld honderdmaal 

(jawel) effectiever zijn dan fysieke 

substanties! 

Alle reden dus om beter thuis 

te raken in deze materie, want 

de coördinatie van de vele 

fysiologische processen kan in 

termen van energie veel beter 

begrepen worden. Ook om de 

(nog veelal onbekende) impact 

van de nieuwe technologieën op 

de mens te kunnen duiden. Door 

de verschillende componenten 

(lichamelijk functioneren 

versus omgevingsinvloeden) te 

bespreken in eenzelfde taal, kan 

de impact en specifieke betekenis 

helderder onder woorden gebracht 

worden. Begrip van deze materie 

biedt tevens invalshoeken 

voor de acupuncturist, omdat 

de taal en mechanisme van 

het elektromagnetisme een 

herkenbare aansluiting geeft bij de 

energiehuishouding uit de Chinese 

geneeskunde. 

Na deze korte introductie op het 

menselijk elektromagnetisch 

terrein heb ik (voor dit moment) 

twee concrete vragen openstaan. 

Deze vormen de basis voor het 

vervolgartikel:

•  Hoe zit het met de 

macrokosmos? Het lichaam is 

een elektromagnetisch netwerk 

dat, evenals de natuurlijke 

omgeving die ons omringt, vol 

zit met elektromagnetische 

eigenschappen. Per jaar nemen 

de kunstmatig geïnduceerde 

velden in dichtheid en 

frequentiespectrum sterk 

toe. Wat gebeurt er in ons 

energetische functioneren 

onder invloed van deze externe 

elektromagnetische velden? 

Er is de afgelopen jaren veel 

onderzoek gedaan naar de 

effecten. Wat weten we over de 

eventuele gevolgen?

•  Wat zijn de mogelijkheden 

om de sterk toenemende 

elektromagnetische velden om 

ons heen op te vangen of te 

neutraliseren? Kunnen we ons 

hieraan nog op enigerlei wijze 

onttrekken? En hoe zit dat met 

acupunctuur? ✒

Dianne Sommers woont en werkt 

in Amsterdam. Ze is filosoof, 

acupuncturist en fysiotherapeut. 


