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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

In Ervaringsverhalen bij geur- en chemicaliënovergevoeligheid vertellen MCS-patiënten 

wat voor invloed chemicaliën op hun lichaam hebben en de gevolgen hiervan op hun 

leven. 

 

'Ervaringsverhalen bij geur- en chemicaliënovergevoeligheid' is een aanvulling op het 

boek 'Geur- en chemicaliënovergevoeligheid' over de milieuziekte MCS (Multiple 

Chemical Sensitivity) van Geerteke de Haas. In deze aanvullende verhalenbundel 

vertellen MCS-patiënten welke invloed chemicaliën op hun lichaam hebben, wat hiervan 

de gevolgen zijn op medisch, sociaal en financieel gebied en hoe het wonen, werken en 

het volgen van een opleiding in de weg kan staan. MCS kenmerkt zich door extreme 

reacties op minimale concentraties alledaagse chemische stoffen en geuren: parfums, 

wasmiddelen, tabaksrook, verf, uitlaatgassen enzovoort. Klachten zoals vermoeidheid, 

benauwdheid, allergieën, duizeligheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid, 

concentratieproblemen, depressies, ongegronde angsten, ontstekingsreacties en huid- 

en darmproblematiek kunnen het gevolg zijn van blootstelling aan chemicaliën in ons 

leefmilieu. MCS komt onder invloed van een vuiler wordend milieu steeds meer voor. 

Amerikaanse wetenschappers toonden al onomstotelijk aan dat deze milieuziekte 

ontstaat én erger wordt door blootstelling aan chemische stoffen en geuren. In Japan, 

Canada, Oostenrijk en verschillende staten in de VS is MCS een officieel erkende ziekte. 

MCS komt zo vaak en wijdverbreid voor dat er al gesproken kan worden van een grote 

internationale epidemie. In het Nederlandse taalgebied is MCS nog relatief onbekend, 

waardoor veel mensen met ernstige klachten niet adequaat geholpen worden. 

 

Over de auteur: 
Geerteke de Haas werd in 1973 ziek. Het duurde 25 jaar voordat de diagnose MCS 

gesteld kon worden. Zij is oprichter van de Nederlandse MCS-zelfhulpgroep en de 

Stichting MCS. 
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Extra/recensies: 
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