Compilatie met informatie van internationale organisaties en overheden over
mogelijke gevaren voor de gezondheid van EM (elektromagnetische) straling van
mobieltjes, snoerloze (DECT) telefoon thuis en WiFi
Achtereenvolgende files, met nadere informatie op de volgende pagina’s:
2009: Resolutie Europees Parlement over stralingsreductie en verzekeringsproblemen (p. 2).
2011: Persbericht over Resolution 1815 van de Raad van Europe over de gevaren van EM straling;
aanbeveling stralingsreductie; vergelijking met asbest, gelode benzine en tabak (p. 3 en 4).
2011: Classificatie door WHO van RF (radio frequente) EM straling van mobieltjes, WiFi e.d. als
mogelijk kankerverwekkend, vanwege hogere kans op krijgen hersentumoren (glioom) (p.5).
2010: Wettelijk verbod door Franse overheid van gebruik mobiele telefoon op kinderdagverblijven,
lagere en middelbare scholen; reclameverbod mobieltje voor kinderen beneden 14 jaar (p. 6).
2012: Kennisbericht Elektrogevoeligheid over gezondheidsklachten, i.h.b. voor huisartsen, van het
Kennisplatvorm Elektromagnetische Velden (adviesorgaan Overheid) (p. 7 en 8).
2011: De verschillende normen voor toegestane stralingsbelasting in een aantal landen (p. 9 en 10).
2012: Samenvatting en de Nederlandse Gezondheidsraad (p. 11).

Recente extra informatie
2012:
3 maart: Richtlijn van de Oostenrijkse artsenorganisatie (ÖAK) voor de diagnose en behandeling van
gezondheidsklachten in verband met Elektromagnetische Velden (straling), het zgn. EMF of microwave
syndroom.
6 mei: Gezamenlijke publicatie van de Oostenrijkse artsenorganisaties, werknemersverzekeringen,
werkgevers- en overheidsorganisaties: met beroep op het voorzorgprincipe wordt voor de bouw van
vaste zendinstallaties een verlaging van de emissiewaarden met een factor 100 van 60 V/m tot 0,6 V/m
voorgesteld. Deze verlaging van de veldsterkte met een factor 100 betekent een verlaging van de
stralingsintensiteit met een factor 10.000. De organisaties roepen gemeenten op om de emissiewaarden
van zendmasten massief te verlagen.
18 maart: De Knesset (Israël) keurt in een eerste zitting een wet goed die fabrikanten van mobiele
telefoons verplicht deze te voorzien van de waarschuwing (in het Nederlands vertaald):
''Pas op - Het Ministerie van Gezondheid wijst erop dat veelvuldig gebruik van dit apparaat zowel als het
dragen ervan op het lichaam het risico van kanker kan vergroten, vooral bij kinderen''.
In een tweede zitting (jan. 2013) is dit besluit teruggedraaid, een overwinning van de telecomindustrie.
19 juni: Aanbeveling van het Russische National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection
(RCNIRP) om het gebruik van WiFi op scholen strikt te reguleren en om bedrade netwerken te
gebruiken i.p.v. draadloze breedband systemen, inclusief WiFi.
12 okt.: De Hoge Raad van Italië bevestigt een eerdere uitspraak van de rechtbank in Brescia dat
veelvuldig gebruik van een mobieltje, door een inwoner van Brescia, de oorzaak is van zijn
hersentumor, die operatief verwijderd moest worden, en verordonneert het ‘Insurance Body for Work’
(INAIL) tot het betalen van een schadevergoeding . De Hoge Raad stelt tevens dat “radiofrequency
emissions above 6 V/m represent a crime of “dangerous launching” punishable by Article 674 of the
Italian Penal Code”. Een in Nederland door de Gezondheidsraad als veilig verklaarde stralingsemissie is
dus in Italië als misdadig en strafbaar verklaard.
27 nov.: Het Hooggerechtshof van Rajasthan (India) gebiedt verwijdering, binnen twee maanden, van
zendmasten nabij scholen, ziekenhuizen en speelvelden, en verwijst naar een uitspraak van het Indiase
Supreme Court, waarin staat dat deze straling “hazardous” is. De deelstaat Rajasthan is wat oppervlak
betreft iets groter dan Italië en heeft 56.500.000 inwoners.
12 dec.: De Regering van Indonesië wil het gebruik van mobiele telefoons terugdringen door extra
belastingen te heffen op het gebruik van deze toestellen, wegens mogelijke gezondheidsrisico's.
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Voorafgaande extra informatie
2005: De Oostenrijkse artsenorganisatie publiceert een aanbeveling om kabels te gebruiken i.p.v. WiFi.
Het gouvernement van Salzburg, de lokale ‘Frankfurt Education Authority’ en de Duitse ‘Teachers Union’
adviseren tegen het gebruik van WiFi in scholen.
2007: Een aantal bibliotheken in Frankrijk, waaronder de Nationale bibliotheek en de bibliotheek van de
Sorbonne, verwijderen WiFi na gezondheidsklachten van medewerkers.
2007: Het ‘European Environment Agency’ roept op tot actie om blootstelling aan straling van WiFi,
mobiele telefoons en zendmasten te reduceren en stelt dat uitstel kan leiden tot een gezondheidscrisis
vergelijkbaar met die veroorzaakt door asbest, roken en lood in benzine.
2007: De Duitse overheid (Bundestag) waarschuwt de burgers voor het gebruik van WLAN op werk en
thuis en adviseert bekabelde verbindingen te gebruiken.
2008: Het Russische National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection (RCNIRP) stelt in een
verklaring dat bij gebruik van mobiele telefoons het “Potential risk for the children’s health is very high”,
bovendien staat in deze verklaring “We believe that this risk is not much lower than the risk to the
children’s health from tobacco or alcohol.”

2009/2010: Studies van Oostenrijkse en Engelse verzekeringsmaatschappijen AUVA en Loyds: de risico’s
verbonden aan het verzekeren van mogelijke toekomstige schade veroorzaakt door EM straling zijn te
groot. Dergelijke schade is onverzekerbaar.

***

Europees Parlement
Het Europees Parlement nam op 2 april 2009 de resolutie getiteld 'Gezondheidsrisico's in
verband met elektromagnetische velden' aan met 559 stemmen voor, 22 tegen en 8 blanco.
Drie punten uit de resolutie:
Het Europees Parlement
1. dringt er bij de Commissie op aan de wetenschappelijke basis en de
toereikendheid van de limieten voor blootstelling aan EMV's te herzien en
hierover verslag uit te brengen aan het Parlement; vraagt dat de herziening
door het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's wordt
uitgevoerd;
27. is buitengewoon bezorgd over het feit dat verzekeringsmaatschappijen
de dekking van risico's die verband houden met EMV's steeds vaker buiten de
WA-polissen houden, waaruit op te maken valt dat de Europese verzekeraars hun interpretatie van het
voorzorgsbeginsel reeds in de praktijk brengen;
28. verzoekt de lidstaten het voorbeeld van Zweden te volgen en mensen die lijden aan
elektromagnetische overgevoeligheid, te erkennen als personen met een handicap, zodat zij passende
bescherming en gelijke kansen krijgen; (dit voorbeeld in inmiddels door Noorwegen gevolgd)
Link naar de EU webpagina met de volledige tekst
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Raad van Europa
Op 6 mei 2011 publiceerde de Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken van de
Raad van Europa onder voorzitterschap van Jean Huss een rapport over de gevaren voor de
volksgezondheid van elektromagnetische velden. De commissie roept op tot verlaging van de
blootstellingslimieten.
Op 27 mei 2011 zijn de aanbevelingen vastgelegd in Resolution 1815 of Council of Europe.
De commissie raadt tevens aan alle draadloze apparatuur uit klaslokalen te verwijderen en wil
dat speciale maatregelen getroffen worden om elektrogevoelige personen te beschermen, onder
meer door het instellen van ''witte (stralingsvrije) zones''.
Een aantal highlights uit het EU-rapport:
8.1.2. Reconsider the scientific basis for the present electromagnetic fields exposure standards set by the
International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, which have serious limitations and apply
“as low as reasonably achievable” (ALARA) principles, covering both thermal effects and the athermic or
biological effects of electromagnetic emissions or radiation;
8.1.4. Pay particular attention to “electrosensitive” persons suffering from a syndrome of intolerance to
electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wavefree areas not covered by the wireless network.
8.2.1. Set preventive thresholds for levels of long-term exposure to microwaves in all indoor areas, in
accordance with the precautionary principle, not exceeding 0.6 volts per metre, and in the medium term
to reduce it to 0.2 Volts per metre.
8.3.2. Ban all mobile phones, DECT phones or WiFi or WLAN systems from classrooms and schools, as
advocated by some regional authorities, medical associations and civil society organisations.
Er wordt gesproken over een maximale veldsterkte van 0,2 Volt per meter. Dit betekent dat in een
klaslokaal van een school niet meer mobiel mag worden gebeld, er geen basisstations mogen staan
voor draadloze huistelefoons (DECT) en geen draadloos-internet (WIFI) installatie en WIFI laptops meer
kunnen worden gebruikt. Het advies is dus om gebruik te maken van bekabeld internet.
Hedendaagse draadloze technologieën overschrijden in een gebied van zo'n 3 meter rondom de
zendantennes ruimschoots het niveau van 0,2 Volt per meter (V/m).
Een GSM-telefoon 3 meter afstand sprekend in mobiel is 3 V/m piekvermogen.
Een DECT basisstation of DECT handset in gesprek op 3 meter afstand is 1 V/m piekvermogen.
Een WIFI laptop op 0,5 meter afstand bij datatransmissie is 0,95 V/m piekvermogen.
Let op: de huidige Nederlandse norm is 40 Volt per meter.
Link naar PDF-bestand

4

5

Franse wetgeving 2009 en 2010, verbod mobiele telefoons op scholen
Reclame voor mobieltjes gericht op kinderen ook verboden

Op 7 oktober 2009 stemde de Franse Senaat in met een verbod op het
gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen uit voorzorg vanwege de mogelijke
gezondheidsgevaren voor kinderen. Nu heeft ook het voltallige parlement (Assemblée nationale) op 4 juli
2010 ingestemd met de wet. De nieuwe wet bevat onder meer een totaal reclameverbod voor mobieltjes
voor kinderen beneden de 14 jaar, de verplichting om ieder mobieltje geschikt te maken voor handsfree
bellen of uit te rusten met een oortje en een verbod op het gebruik van de mobiele telefoon op
kinderdagverblijven en op lagere en middelbare scholen. Bovendien moet voortaan de SAR-waarde van
een telefoon op het apparaat vermeld worden.
Link naar de officiele locatie van de Franse wettekst.
(Op de link klikken, dan CTRL-F typen en vervolgens 'Article 183' typen.)
Onderstaand de Nederlandse vertaling.
Artikel 183
III. - Het 1e Hoofdstuk van titel III van Boek II van het vijfde deel van het Wetboek Volksgezondheid
wordt aangevuld met twee artikelen L. 5231-3 en L. 5231-4 die luiden als volgt:
''Art. L. 5231-3. - Alle reclame, ongeacht de manier waarop of de middelen, met als direct doel het
bevorderen van de verkoop, het ter beschikking stellen aan of het gebruik van mobiele telefoons
door kinderen onder de veertien jaar is verboden.
''Art. L. 5231-4. - De verdeling met winstoogmerk of het gratis weggeven van artikelen die
radioapparatuur bevatten en die specifiek bedoeld zijn voor kinderen jonger dan zes jaar kan
worden verboden op bevel van de minister van Volksgezondheid, om overmatige blootstelling van
kinderen te beperken.''
...
VI. - Het oorspronkelijke hoofdstuk van de Ie titel van Boek V van het tweede deel van het Wetboek
Onderwijs wordt aangevuld met artikel L. 511-5 als volgt:
''Art. L. 511-5. - In kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen is het gebruik van een
mobiele telefoon door een student tijdens alle onderwijsactiviteiten en in de gebieden die zijn
aangewezen in de schoolregels, verboden.''
Artikel 184
Voor elk mobiel apparaat te koop aangeboden op het nationale grondgebied, is de Specific
Absorption Rate (SAR) waarde duidelijk en in het Frans aangegeven. Ook dient de aanbeveling
vermeld te worden om de handsfree accessoire te gebruiken teneinde de blootstelling van het
hoofd aan de radio-emissies te beperken tijdens de communicatie, onder de vijfde paragraaf van I
van artikel 183 van deze wet.
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Kennisbericht Elektrogevoeligheid
19 Apr 2012
Een elektrogevoelige zoekt hulp
Een publiekssamenvatting van het kennisbericht Elektrogevoeligheid
Stel u bent huisarts en bij u op het spreekuur komt een patiënt die de volgende gezondheidsklachten
beschrijft: hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en
concentratieproblemen. De patiënt geeft aan dat hij deze klachten ervaart als hij in de buurt komt van
hoogspanningslijnen, omroepzenders, mobiele telefoons en het WiFi modem thuis. Verder legt de patiënt
uit dat zijn dagelijks functioneren inmiddels ingrijpend wordt beperkt door de gezondheidsklachten. Hij is
al een aantal weken ziek thuis van zijn werk en hij komt nauwelijks nog de deur uit.
U onderzoekt de patiënt, maar dit levert geen duidelijk aanwijsbare oorzaak op voor de klachten die hij
omschrijft. De patiënt zelf legt in zijn toelichting aan u duidelijk de relatie tussen zijn klachten en
elektromagnetische velden. U weet dat de wetenschap nog geen duidelijkheid geeft over de
gezondheidsklachten van elektrogevoeligen en dat deze duidelijkheid ook niet op korte termijn te
verwachten is uit nog lopende of binnenkort startende onderzoeken. Dit geheel maakt dat u de oorzaak
van de klachten niet kunt vaststellen. U kunt slechts uitgaan van de drie mogelijke verklaringen die er zijn
voor de gezondheidsklachten:
- De klachten worden veroorzaakt door EMV.
- De klachten hebben een psychische oorzaak.
- De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.
Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk.
Uw patiënt wil, naast het vaststellen van de oorzaak van de klachten, graag uw hulp bij het verminderen
van de klachten.
Hulpmaatregelen
Elektrogevoeligen geven zelf aan dat het beperken van de blootstelling in combinatie met het leren
omgaan met de gezondheidsklachten helpt om hun klachten te verminderen.
Verminderen blootstelling
Het Kennisplatform is van mening dat het zinvol is om mensen te voorzien van informatie over de
effectiviteit van maatregelen om de blootstelling te verminderen. Zo kunnen mensen zelf de meest
zinvolle maatregelen nemen om hun blootstelling te beperken. Het verminderen van de blootstelling aan
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EMV bronnen in de privéomgeving is meestal het eenvoudigst. Het verwijderen van DECT telefoons en het
vervangen van WiFi door kabels zijn goed uitvoerbaar. Een deel van de blootstelling aan EMV komt echter
van bronnen buiten de privéomgeving. Goede afschermende maatregelen kunnen ingrijpend en kostbaar
zijn. Bovendien blijken de maatregelen in de praktijk niet altijd effectief om de blootstelling daadwerkelijk
te verminderen. Er zijn ook middelen verkrijgbaar die helemaal geen invloed hebben op de blootstelling.
Het leren omgaan met de klachten en blootstelling.
Centraal in de hulp aan elektrogevoelige mensen staat het leren omgaan met de gezondheidsklachten. Of
wanneer uw diagnose is dat er waarschijnlijk een andere oorzaak is voor de klachten het leren de
blootstelling aan elektromagnetische velden anders (minder bedreigend) te ervaren. Deze elementen zijn
een belangrijk onderdeel van de *SOLK-richtlijn, die is bedoeld voor arts en patiënt. Op dit moment is er
geen eenduidige wetenschappelijke verklaring en de mate van effectiviteit van de behandeling is
wetenschappelijk nog niet vastgesteld.
Wat is elektrogevoeligheid
Er is (nog) geen eenduidige definitie van elektrogevoeligheid. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als
in maatschappelijke discussies worden verschillende begrippen en omschrijvingen gebruikt. Hierdoor is
het lastig om elektrogevoeligheid goed te beschrijven en te onderzoeken. Ondanks het ontbreken van een
eenduidige definitie, is wel duidelijk dat met elektrogevoeligheid wordt bedoeld dat sommige mensen
gezondheidsklachten ervaren als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden
produceren. De klachten worden gemeld bij blootstelling ver beneden de geldende limieten. Voorbeelden
van bronnen van elektromagnetische velden binnenshuis: elektrische apparaten zoals wekkerradio’s,
elektrische dekens, DECT huistelefoons en mobiele telefoons. Voorbeelden van bronnen van
elektromagnetische velden buitenshuis: antennes voor mobiele communicatie (zendmasten),
omroepzenders en hoogspanningslijnen.
Het Kennisbericht 'Elektrogevoeligheid' kunt hier downloaden.
*SOLK-richtlijn = Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en
Somatoforme Stoornissen.

Zoeken
Zoekterm...
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Samenvatting en de Nederlandse Gezondheidsraad
Wat betreft de blootstelling aan straling van mobieltjes, snoerloze huistelefoons en WiFi
waarschuwen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Europees Parlement en diverse
overheden voor de mogelijke gevaren voor de gezondheid. Zij adviseren de toelaatbare
stralingsintensiteiten te verlagen en stralingsloze gebieden in te stellen. In het bijzonder wordt
het gebruik van mobieltjes en WiFi in scholen ontraden of verboden.
Van alle “beschaafde” landen waar van overheidswege toelaatbare stralingsintensiteiten zijn
vastgelegd, zijn die in Nederland het hoogst, de verschillen met andere landen variëren van een
factor twee tot meer dan een factor 100.
Het Kennisplatvorm ElektroMagnetische Velden, een adviesorgaan met als leden onder meer
vertegenwoordigers van RIVM, TNO, Kema en GGD en als adviseurs leden van de
Gezondheidsraad, heeft in het Kennisbericht van 19 april 2012 voor het eerst erkend dat
elektromagnetische straling gezondheidsklachten kan geven en dat elektrogevoeligheid van
personen bestaat.
De Gezondheidsraad ontkent per begin maart 2013 echter nog steeds alle mogelijke gevaren
voor de gezondheid van de straling van mobieltjes e.d. en vindt het niet nodig voorlichting op dit
gebied te geven, voorzorgsmaatregelen te nemen dan wel te adviseren.
Van de 31 wetenschappers van het IARC (International Agency for Research on Cancer,
onderdeel van de WHO), die over de IARC indeling “mogelijk carcinogeen” beslist hebben, zijn er
een aantal die op dit vakgebied internationaal bekend zijn. Aannemend dat deze
wetenschappers naast kennis van het vakgebied, ook een zekere mate van gezond verstand
bezitten, en aannemend dat dat ook van toepassing is op de adviseurs van het Europees
Parlement, van de betreffende buitenlandse regeringen, van de Oostenrijkse artsenorganisaties,
van de Italiaanse Hoge Raad, het Rajasthaanse Hooggerechtshof en het Australische
“Administrative Appeals Tribunal”, kan men zich afvragen waarom de Nederlandse
Gezondheidsraad, waarvan geen enkel lid actief op dit gebied werkt, nog steeds geen acties
ondernomen heeft, nog steeds alle mogelijke gevaren ontkent en het gebruikelijke
voorzorgsprincipe niet in acht neemt.
Mogelijke redenen om de stellingname van de Gezondheidsraad te verklaren zijn:
- economisch belang: van overheid (zendrechten), telecombedrijven (abonnementsgelden)
en bedrijven die draadloze apparaten op de markt brengen.
- belangenverstrengeling, krijgen van opdrachten of andere voordelen vanuit de
telecomindustrie,
- angst voor oppositie vanuit deze industrie, die niet zal terugdeinzen voor het aanspannen
van rechtszaken, zoals eerder gebeurd is toen de overheid het gebruik van asbest wilde
verbieden; het is niet onze bedoeling een dermate drastische maatregel in dit geval te
suggereren,
- gebrek aan kennis op dit gebied,
- tunnelvisie, heel gebruikelijk bij mensen die meer dan 10 jaar een bepaald standpunt
innemen, nl. dat deze straling niet gevaarlijk is,
- bang voor gezichtsverlies, het moeten erkennen dat ze ongelijk hebben gehad,
- het feit dat het, afgezien van enkele uitzonderingen (EHS gevoeligen), i.h.a. heel lang
duurt voor de gevolgen van de straling zich manifesteren, waardoor er veelal toch geen
verband gelegd wordt.
Deze redenen hoeven natuurlijk niet allemaal tegelijk van toepassing te zijn op de individuele
leden van de Gezondheidsraad.
Dr. L. Vriens & H. Wever MSc, 25 – 05 – 2012, bijgewerkt op 01 – 03 – 2013.
11

