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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep 
mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden (EMV). Zij worden 
door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf 
daarbij opnieuw uit te vinden. Experts schatten het aantal mensen met 
elektrogevoeligheid (EHS) op 3 tot 5% van de bevolking en een breed scala aan 
symptomen wordt ermee in verband gebracht.  
 
Deze verhalen maken inzichtelijk wat elektrogevoeligheid inhoudt, hoe je onderzoekt of 
je het zelf hebt én wat je eraan kunt doen. Een must voor mensen met (onverklaarde) 
klachten en de kring van mensen om hen heen: vrienden en familie, hulpverleners en 
artsen, die in hun beroepspraktijk bewust of onbewust met elektrogevoeligheid te maken 
krijgen. (…)’ Boek van 148 pagina’s. 
 
Over de schrijfster: 
Chantal Halmans studeerde Antropologie en Wiskunde en werkte o.a. als 
communicatieadviseur, als radioprogrammamaker en als kok in een biologisch 
vegetarisch restaurant, voordat zij zich ging toeleggen op de astrologie. Sinds 2005 werkt 
zij als erkend praktijk voerend astroloog. Zie: http://www.avn-
astrologie.nl/astrologen/drs-chantal-halmans en https://www.linkedin.com/in/chantal-
halmans-9925936/ en http://www.inana.nl/  
Covertekst: ‘Chantal Halmans had zelf onverklaarde klachten en kwam al pionierend uit 
op EHS. Ze wilde weten hoe anderen met deze problematiek omgaan en hoopt dat dit 
boek bijdraagt aan meer begrip, betere hulpverlening en een betere positie voor de 
elektrogevoelige medemens.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.stichtingehs.nl/40-meer-info/142-de-draadloze-kooi  
https://silviabelgraver.nl/2017/09/28/informatief-boek-de-draadloze-kooi/  
https://www.facebook.com/dedraadlozekooi/  
https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/chantal-halmans/  
‘(…) “Terug in mijn eigen huis merkte ik pas hoeveel last ik had. Ik woonde in een 
appartementencomplex tegenover vijf zendmasten en allemaal wifi van buren. Het 
ging steeds slechter tot ik het echt niet meer uithield. Ik had het gevoel dat ik gefolterd 
werd, letterlijk. De straling ging dwars door me heen.” 

“Ik dacht eerst dat ik een burn-out had, maar later bleek het een angststoornis te zijn. Ik ging van 

psycholoog naar psychiater en kreeg er medicatie voor. Tot twee jaar geleden had ik geen benul 

van straling of zoiets als elektrogevoeligheid. Ik had zelf alles draadloos thuis. Ik stond vooraan 

in de rij om er gebruik van te maken. Ik had een iPhone, een MacBook, Apple-tv, een draadloze 

printer. Wat een uitkomst. Ik had er echt geen afkeer van. Ik vond het net als iedereen helemaal 

geweldig.” 
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“Als ik meteen in het eerste jaar dat ik ziek was op het spoor van elektrogevoeligheid (EHS) was 

gezet dan had ik veel schade kunnen voorkomen. Dan had ik misschien niet in deze mate last van 

EHS gekregen en had ik nu nog kunnen werken.” 

“Door dit alles ben ik het geloof in de reguliere hulpverlening wel kwijt geraakt. Want: wat voor 

medisch systeem hebben wij als geen enkele specialist het onbekende tegemoet wil of durft te 

treden? Niemand, behalve mijn huisarts, heeft zich werkelijk met mij en mijn problematiek 

durven te verbinden.” 

(…)’ 
 


