
De hoeveelheid elektromagnetische straling waar wij dagelijks aan bloot worden gesteld is vele malen hoger dan ca.  

10 jaar geleden. Dit wordt met name veroorzaakt doordat draadloze communicatietechnologie, zoals gebruikt voor 

onze mobiele telefoon en draadloos internet, steeds meer met ons dagelijks leven verweven is geraakt. Op dit moment 

is echter nog niet bekend of deze relatief nieuwe technologie veilig is omdat deze is ingevoerd zonder dat de lange-

termijneffecten bekend zijn. Vermoedelijk pas tussen 2020 en 2030 zullen de gevolgen van langdurige blootstelling 

hieraan bekend worden.

Bijna niemand wil de vrijheid die de mobiele telefoon en het draadloze internet biedt opgeven, maar aangezien niet 

bewezen is dat deze vorm van elektromagnetische straling veilig is, lijkt enige preventie op zijn plaats. 

Bewust omgaan met straling: 10 stralingsverminderende tips

Feeling better in a wireless world

Houd tijdens het telefoneren met een mobiele telefoon of een snoerloze huistelefoon (de zgn. DECT-telefoon) de te-

lefoon niet tegen het oor. In de gebruiksaanwijzing van elke mobiele telefoon staat dat er een afstand van minstens  

15 mm moet zijn tussen de telefoon en het oor. Gebruik de speaker functie of maak gebruik van een headset. Er zijn 

ook stralingsarme DECT-telefoons te koop 1. Deze zenden enkel als er gebeld wordt, in tegenstelling tot een normale 

DECT-telefoon die de hele dag ‘straalt’. De ouderwetse telefoon aan een draad is de meest stralingsarme beloptie. Het 

is af te raden een mobiele telefoon direct op het lichaam te dragen, zoals ook de lezen is in een Belgische voorlich-

tingsfolder voor jongeren van de gemeente Watermaal-Bosvoorde 2.

tip 1

Leg een GSM niet onder het kussen of op het nachtkastje: het kan de slaap verstoren. 

Wilt u toch gebruik maken van de wekkerfunctie, zet de telefoon dan op vliegtuigstand. 

Op deze manier wordt hij stralingsarm omdat er geen contact meer wordt gezocht met 

een zendmast. Een bijkomend voordeel is dat de slaap niet verstoord wordt door binnen-

komende berichtjes. 

tip 2

Zet de draadloze modem (wifi) elke avond uit. Een optie is om over te stappen op een eco-wifi 3: deze zendt enkel op het 

moment dat het gebruikt wordt terwijl een normale wifi-router 24 uur per dag ‘straalt’. Ook kan de eco-wifi zo ingesteld 

worden dat hij met minder vermogen zendt. Internet via draad is het stralingsarmst en het heeft als bijkomend voordeel 

dat het sneller, betrouwbaarder en qua privacy veiliger is dan wifi. Wees je ervan bewust dat ook andere apparaten in 

huis kunnen werken met draadloze technologie zoals de draadloze printer, het alarm-systeem of de game-computer. 

tip 3

Zet alle apparaten die niet meer gebruikt worden uit, in plaats van in de stand-by modus. Apparaten in de stand-by 

stand gebruiken niet alleen stroom, maar creëren ook een elektromagnetisch veld.

tip 4



Feeling better in a wireless world

Plaats de wekkerradio minimaal drie meter van het hoofd af. Veel wekkerradio’s geven net als de DECT-telefoon een 

pulsatie de kamer in. Alternatieven zijn een wekker op batterijen of een opwindbare wekker.

tip 5

Verwijder zoveel mogelijk het metaal uit uw bed. Waterbedden, ijzeren veren in het matras en dynamo’s om het matras 

te stellen veroorzaken een magneetveld en kunnen op den duur de diepe nachtrust verstoren. 

tip 6

Lig niet met uw hoofd tegen een muur aan waar een radiator hangt, of waar aan de andere kant van de muur zich een 

computer, wifi-router of DECT-telefoon bevindt. Elektrische bedrading en stekkerdozen onder het bed veroorzaken 

eveneens magneetvelden die de diepe slaap negatief kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor een elektrische deken.

tip 7

Vervang spaarlampen door LED lampen.

tip 8

U kun uw slimme meter uit laten zetten. De slimme meter is een digitale meter die  automatisch aan uw energiele-

verancier doorgeeft hoeveel gas en elektriciteit u verbruikt. Dit gebeurt middels draadloze technologie. U kunt deze 

draadloze functie uit laten zetten door uw netbeheerder. 

tip 9

Radicaal maar werkzaam: zet ’s nachts de hoofdschakelaar uit of alle groepen, behalve die waar de koelkast op staat.

tip 10

Deze 10 stralingsverminderende tips worden aangeboden door Floww International B.V.

1http://www.electrohealth.nl/elektronica/stralingsarme-eco-dect-telefoons 
2 http://www.watermael-boitsfort.be/nl/Bestanden/stedenbouw/Brochure%20GSM%20NL.pdf  
3 http://www.electrohealth.nl/elektronica/stralingsarme-wifi-routers-jrs-eco-wifi www.Floww.com

corryvandenberg
Getypte tekst
Corry van den Berg-Lunter, arts Homeopathie Bioresonantie www.patronendoorbreken.nl




