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15. Veldreductie ter vermindering van
blootstelling aan EMV
15.1. Algemeen
We zijn allen 24 uur per dag blootgesteld aan EMV die ons problemen kunnen geven.
Sommige zijn zwak maar continu aanwezig, andere zijn sterk maar kortstondig. Het
gaat er om na te gaan welke van die velden ons dwarszitten. We moeten er rekening
mee houden dat we er overal aan blootgesteld zijn: thuis, onderweg, op het werk of op
school. Elk van die plekken moet onderzocht worden op aard en sterkte van schadelijke
velden om uit de problemen te komen. Voor het gemak doen we dat onderzoek alleen
thuis, maar dat is een struisvogelpolitiek. We brengen net zoveel tijd op het werk door.
als thuis.
Niet alle velden kunnen we elimineren, maar vaak is het wel mogelijk er afstand van
te nemen. Veel velden kunnen we wel elimineren of verzwakken met een keur aan
maatregelen en materialen. Welke daarvan in uw situatie van toepassing zijn moet u
zelf uitvinden. Daartoe kunt u wat meetapparatuur aanschaffen. Maar in veel gevallen
is meer kennis en ervaring nodig om ook de verborgen risico’s in kaart te brengen en
kunt u beter een meetspecialist raadplegen; die kent ook de beschikbare materialen en
hulpmiddelen om de klus te klaren.
In sommige gevallen ligt de oorzaak in een enkele soort EMV, bijv. van een zendmast,
een computer, of een inductiekookplaat. Veldreductie is dan relatief eenvoudig. Maar
in veel gevallen ligt de oorzaak van EHS complexer, zeker als de klachten al wat langer
duren. Meerdere EMV en ook hinderlijke geuren of allergenen kunnen dan gezamenlijk
gezondheidsklachten opleveren. Het oplossen van de ene factor EMV hoeft niet in alle
gevallen plotseling gezondmakende effecten te hebben. In sommige gevallen is de
gezondmaking een proces dat enig experimenteren vergt en geduld.
We zouden wensen dat er een pilletje bestond dat na het innemen direct effect sorteert.
Die pil bestaat helaas niet; we moeten aan het werk om de schadelijke velden te leren
kennen en aan te pakken. De aandacht moet niet primair gaan naar het vergroten van
de weerstand van het lichaam, maar naar EMV vermindering. Pijnstillers en rustgevende
middelen zijn tijdelijk misschien onvervangbaar, maar zijn niet de permanente oplossing.
Op vele manieren kan men te werk gaan om blootstelling aan EMV te voorkomen,
of te reduceren. In hoofdzaak komt het, naar huidige inzichten, op de volgende
mogelijkheden neer.

15.2. Kiezen van een goede woonplaats en -plek
•
•
•
•

Ga niet in stedelijke gebieden wonen, maar liever in landelijke gebieden met
weinig bedrijfsactiviteiten die het elektriciteitsnet vervuilen
Wees zuinig met elektriciteit, haal zo weinig mogelijke elektrische en
elektronische apparatuur in huis die kan storen
Zet zo mogelijk de spanning uit en trek alle stekkers uit het stopcontact zo
gauw een elektrisch apparaat niet meer wordt gebruikt
Houd afstand van elektriciteitsleidingen in huis en de muren en andere vlakken
waar leidingen doorheen lopen
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•
•
•
•
•
•
•
•

Houd afstand van muren, snoeren en elektrische apparaten omdat die altijd
laagfrequente elektrische en magnetische wisselvelden uitstralen
Weiger de aanschaf van onnodige spulletjes, in het bijzonder elektronische en
digitaal werkende speeltjes, smartphone of tablet computer
Gebruik communicatiemiddelen alleen met een bedrade verbinding
Geen Dect telefoon, WiFi, draadloze router, draadloze pakketten met telefoon,
TV, internet en andere diensten, babyfoon, werkend met het Dect of WiFi signaal
Gebruik internet alleen met een vaste aansluiting
Geen domotica of andere systemen voor automatische regelingen in huis
Gebruik geen internetverbinding via het standaard elektriciteitsnet, genaamd
Powerline communication (PLC) techniek.
Gebruik een vaste telefoon, geen mobieltje, smartphone of tablet computer.

15.3. Technische maatregelen voor veldreductie
Vooraf
•
•

Maak het huis gedurende enkele dagen tijdens uw verblijf geheel stroomvrij,
om te zien of u zich daarbij beter voelt.
Misschien wordt u nog gehinderd door EMV van buren, uit de straat, van
hoogspanningsleidingen of van zenders voor mobiele communicatie. Het vergt
hulp van een meetspecialist om de velden van die bronnen van EMV te meten
en na te gaan of het loont maatregelen te nemen om de sterkte van die velden
door afscherming te reduceren.

Aarding
•
•

•

•

•

Zorg dat de aarding van de installatie in orde is. De weerstand naar aarde dient
liefst <10 Ohm te zijn, hoe lager hoe beter.
In sommige regio’s is het de gewoonte van de netbeheerder om de nulgeleider
van het net standaard met de aardpen te verbinden. Daar zijn voordelen aan
verbonden, maar ook het nadeel dat de nuldraad zodoende de vervuilende
signalen in grondstromen oppikt en mee het huis invoert. Loskoppelen is dan
het devies. Schakel een elektricien in.
Bij een gemeenschappelijke aardedraad kunnen storingen van buren ook bij u
doordringen. Ontkoppeling van uw aarde van het grotere systeem moet door
een gekwalificeerde elektricien gebeuren.
Al uw aardcontacten in huis moeten via een enkele aardpen de grond in
gaan, om storende ‘aardlussen’ te voorkomen. Alle stopcontacten zijn idealiter
voorzien van aardeaansluitingen
Grote metalen meubelen in huis en metalen objecten kunnen geaard worden;
alleen het (eventueel) metalen bed kan men beter met rust laten. Een bed
zonder metalen delen is aan te raden.
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Elektriciteit opschonen
•

•

•
•

Wanneer vanuit het openbare net sterk vervuilde stroom de meterkast binnen
komt, kan de installatie van Stetzerfilters of andere zware condensators op elke
fase verlichting brengen. Een optie is ook om ‘LC filters’ te laten berekenen en
installeren, wanneer de precieze aard van de vervuiling bekend is.
• In 15.
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Veldreductie
ter vermindering
blootstelling
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Figuur 15-1. Voorbelden van netvrijschakelaars. Wanneer in de aangesloten
groep geen stroom wordt gebruikt, sluiten
deze automaten de spanning af, om
onmiddellijk weer spanning te leveren
wanneer er vraag naar is.

Figuur 15-2.
Stetzerfilter
geplaatst op een
stopcontact, met
een doorvoer
contact.

®
Figuur 15-3. Biokabel is opgebouwd uit
verschillende lagen. Binnen de PVC
buitenlaag zit eerst een gevlochten stalen
omhulsel. Daarbinnen een aardedraad,
zilverpaper voor optimaal contact,een PVC
mantel en 5 aansluitdraden.

Afscherming elektrisch
Afscherming
elektrisch

• Laat alle elektrische leidingen binnenshuis vervangen door afgeschermde
• Laat alle elektrische leidingen binnenshuis vervangen door afgeschermde bekabeling
bekabeling met een geaarde mantel (figuur 15-3), opdat er geen elektrische
met een geaarde mantel (figuur 15-3), opdat er geen elektrische velden worden
velden worden uitgestraald. De grafiek van figuur 15-4 laat het resultaat zien.
uitgestraald. De grafiek van figuur 15-4 laat het resultaat zien. Elektrische velden in
Elektrische velden in diverse ruimten van een houtskeletbouw huis zijn sterk
diverse ruimten van een houtskeletbouw huis zijn sterk verminderd.
verminderd.
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(figuur 15-5).
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228 van de trafo staan dan de afbeeldingen A of B
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Magnetische wisselvelden
•

Let er bij aankoop van apparaten op dat de daarbij verstrekte adapter van
het klassieke type is en voorzien is van een transformator, in plaats van een
15. Veldreductie ter vermindering van blootstelling aan EMV
elektronische schakelende voeding. Op het typeplaatje van de trafo staan dan
de afbeeldingen A of B (figuur 15-7).
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D. Radiofrequent
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Figuur 15-7. Afbeeldingen van logo’s op
adapters van elektrische apparaten. A
en B, aanduidingen voor
transformatorschakeling; C, Apparaat
kan geen schokken geven en heeft een
stekker zonder randaarde. D, De CE
markering duidt op het voldoen aan
Europese normen voor uitzending van
radiogolven (Let op: het geeft geen
bescherming tegen EHS klachten!).
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15.4. Beperking van radiostraling binnenshuis
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Gebruik binnenshuis geen mobieltje of smartphone, maar een vaste
telefoon. Draadloze telefoons moeten binnenshuis - door de afschermende
bouwmaterialen - veel vermogen leveren om met de zendmast buiten te
communiceren; door interne weerkaatsing van muren worden de velden
onacceptabel sterk.
Vervang de al geïnstalleerde systemen met draadloze communicatie door
bedrade verbindingen. Dit geldt voor Dect telefoon, Bluetooth, WiFi of draadloos
internet, babyfoon met een Dect of WiFi protocol, alarminstallatie, draadloos
beheer van technische installaties als CV thermostaat, rolgordijnen, verlichting,
ventilatorschakelingen en andere draadloze verbindingen.
Wie geen gewone draadtelefoon kan verdragen kan ook omzien naar
een piëzotelefoon, die
een ander elektrisch principe heeft om de
luidsprekermembraan in trilling te brengen., of naar een telefoon met een
luidsprekertje.
Schaf een Eco-Dect-plus telefoon aan om niets aan belcomfort te hoeven
inleveren. De betere uitvoeringen daarvan zenden alleen golven uit tijdens een
gesprek; in rust is de zendactiviteit nul, of sterk gereduceerd.
De straling van een basisstation van een Dect telefoon kan verminderd worden
door er een kap of elektrisch geleidende doek overheen te brengen die de golven
grotendeels binnenhouden. Het bereik is in nagenoeg alle gevallen voldoende
om in het hele huis te kunnen bellen.
Het gebruik van draadloze verbindingen is in ieder geval af te keuren wanneer
in huis afschermingsmaatregelen zijn genomen tegen straling van GSM zenders
buiten. Uw zelf veroorzaakte velden worden opgesloten door de afschermingen.
Ga niet in op het voorstel van de internet provider (Ziggo), om een WiFi access
point volgens hun recept aan te schaffen, want uw mobiel gaat extra hard
zenden. Het effect daarvan zal zijn dat iedereen in de straat van uw access point
gebruik kan maken om gratis te internetten. Wie zijn modem voor dat doel
beschikbaar stelt heeft voortaan gratis internet via de provider Ziggo. Nadeel is
dat men de router altijd aan moet laten staan.
Schakel Dect en WiFi zenders ’s nachts uit, bij geen gebruik.
Reduceer het zendvermogen van een WiFi access point of router d.m.v.
softwarematige instellingen. Er zijn tegenwoordig ook Eco-WiFi’s die met veel
minder vermogen werken en minder frequent bakensignalen uitzenden: eens
per seconde, in plaats van 10 maal/seconde.

15.5. Mobiel bellen onderweg
•
•
•

Bel zo kort mogelijk en gebruik liever de SMS functie voor korte boodschappen.
Zoek een plek met een zo sterk mogelijke verbinding met een zendmast:
streepjes tellen op de display.
Doe een stap naar buiten bij het bellen, omdat de muren binnen aanvankelijk
een barrière vormen voor het signaal en buiten juist fungeren als een soort
klankbord dat het zendvermogen richting mast versterkt. Loop eventueel een
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•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

rondje om het huis om de beste positie te kiezen.
Houd de antenne zo ver mogelijk van het hoofd en gebruik de luidsprekerfunctie
of een ‘oortje’.
Vooral tijdens het leggen van een verbinding en bij de afsluiting zendt de
telefoon op maximaal vermogen; houdt het toestel tijdens die periode van
enkele seconden ver van het hoofd.
Leg de telefoon ’s nachts niet vlak naast het bed of onder het kussen, maar
liever op afstand van twee meter of meer. Zowel de hoog- als de laagfrequente
velden uit het mobieltje kunnen de slaap storen.
Houd het toestel in de stand-by modus niet op het lichaam met het oog op
mogelijke schade aan de huid, maar op 1,5 cm afstand. Zwangere vrouwen
moeten extra voorzichtig zijn.
Mannen houden de telefoon niet in de broekzak, wegens mogelijke schade aan
de geslachtsdelen. Zaadcellen worden minder vruchtbaar.
Bel niet in een besloten ruimte, omdat muren de transmissie belemmeren en
het toestel op vol vermogen moet gaan uitzenden tijdens het spreken. Het
luisteren geeft veel minder straling dan het spreken.
Bel niet in een auto zonder externe antenne, omdat de EMV uit het toestel zich
door reflectie tegen de stalen carrosserie binnen ophopen. Gebruik een externe
antenneaansluiting, of stap even uit op een parkeerterrein.
Als bellen onvermijdelijk is, gebruik dan een hands-free oplossing, om de
handen aan het stuur te kunnen houden. Er zijn car kits waarbij de telefoon niet
tegen het hoofd gehouden wordt maar via een draad naar een ‘oortje’. Soms
loopt de transmissie via een Bluetooth naar de headset. Niet alle oplossingen
zijn echter geschikt.
Bel niet onnodig in een trein, want de velden resoneren binnen de stalen
kooiconstructie; de velddichtheid kan sterk oplopen, zeker als meer mensen
tegelijk bellen.
Bel liefst in de buurt van een zendmast, omdat de verbinding dan het
gemakkelijkst tot stand komt en minimale energie nodig is voor het
onderhouden van contact met de zendmast.
Gebruik een telefoon met een zo laag mogelijke SAR waarde.
Ga niet in op aanbiedingen die beweren de straling van de telefoon voor de
hersenen te beperken: stickertjes, hoesjes, beschermkappen en dergelijke.
Laat u niets aanpraten: geen van die ‘beschermende’ middelen hebben een
aangetoonde gunstige werking op het lichaam.

15.6. Weren van EMV van buiten

Het is wijs om met hulp van een meetspecialist allereerst na te gaan of er toch niet
één of meerdere bronnen van EMV in eigen woning zijn die u hinderen. Dat kunnen
hoogfrequente bronnen zijn, maar zeker ook laagfrequente. Vaak is dat het geval en dan
is er wat aan te doen. Ga niet blind investeren in mogelijk nutteloze maatregelen tegen
vermeende bronnen van buiten als u niet eerst uw eigen huishouding op orde hebt.
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U kunt zich niet tegen alle velden van buiten beschermen. Het kan gaan om velden
van hoogspanningsleidingen, van straatvelden en van buren. Tegen velden van de
eerste beide bronnen is niets te doen. Tegen laagfrequente magnetische wisselvelden
van computer, inductiekookplaat, wasmachine, acculader en dergelijke is ook niet
mogelijk. Afstand houden is de enige optie en een goed overleg met de buren over een
passend gebruik kan een nuttig begrip over en weer opleveren. Dat geldt net zo voor
hoogfrequente velden
van buren.terdie
door muren
komen.
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Figuur 15-8 . Afscherming van de
muur tegen hoogfrequente velden
van buiten. Het opbrengen van de
verf.

Figuur 15-9 Latex muurverf (2
lagen) onttrekt het zwart aan het
oog. Het afdekken met één of
twee lagen muurverf in een wat
huiselijker kleur.

Figuur 15-10. Boven: Een vat
Caparol Electroshield met
daarnaast een rol geleidende tape
voor het elektrische contact.
Onder: een vergelijkbaar product
van: Biologa Yshield
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•

•

Afscherming is ook mogelijk door het aanbrengen van een vitrage van
stralingwerende stof (figuur 15-11) en het bed kan afgeschermd worden door
een baldakijn in diverse uitvoeringen, voor één- en tweepersoons bedden
(figuur 15-12 en 13).
U moet met deze oplossingen wel uitkijken, omdat die materialen de storende
golven van de buren weliswaar terugkaatsen, maar ook de golven die uit de
andere richting komen. Deze worden dan juist door reflectie in uw woonruimte
gevangen. Daarom moet er een goede analyse van de sterkte en richting van
alle bronnen van hoogfrequente velden in uw ruimten gemaakt worden, om te
bepalen op welke manier het beste resultaat behaald kan worden. U moet ook
15.op
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vanEMV
blootstelling
aan kunnen
EMV
bedacht zijn
het feit dat
de buren hun
bronnen
verplaatsen,
zodat de oplossing die nu werkt op enig moment ineffectief kan zijn geworden.

Figuur 15-11.
Stralingwerende vitrage. Muur
achter CV radiator is beplakt
met aluminiumfolie.

Figuur 15-12. Baldakijn in één
van de uitvoeringen
(Bron: www.yshield.com )

Figuur 15-13. Baldakijnweefsel in
verschillende kwaliteiten, met ingeweven
zilverdraad (Bron: www.yshield.com)
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uitgaven te doen om zendervelden buiten te houden.
Pas op 2: Wanneer zendmasten talrijk zijn, of erg dichtbij staan, kan de totale
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Figuur 15-14. Stralingwerende kleding voor
hoofd en rompbescherming, ook ondergoed
(www.yshield.com ).

•

•

•

Figuur 15-15. G-ES
glasvezelmateriaal,
maaswijdte 5 mm.
Demping tot 27 dB bij 500
MHz velden.
www.biologa.de.

Figuur 15-16. GES gaas
in spouw van nieuwbouw
aangebracht. Hier slechts
een enkele baan in beeld
gebracht (grijs).

Pas op 3: In een stedelijke omgeving is het heel waarschijnlijk dat zenderstraling
van meer kanten het huis in valt. Die velden zullen aan de binnenkant van een
afgeschermde muur gereflecteerd worden en de problemen in huis vergroten. Zo
raakt men van de regen in de drup. Een goede analyse van de veldensituatie is
essentieel om het beoogde effect te bereiken: een kamer vrij van hoogfrequente
velden.
Pas op 4: De zendersituatie is nooit stabiel, zenders komen en gaan en de sterkste
velden kunnen zich gemakkelijk verplaatsen. Daarom moet men de vinger aan de
pols houden en regelmatig meten of de gekozen afscherming nog wel voldoet.
Sommigen gaan zo ver kleding aan te schaffen die hoogfrequente velden\reflecteren,
zoals aangegeven in figuur 15-14. Ook hoeden en petjes zijn beschikbaar.

15.7. Werk van de meetspecialist

Met enige kennis van de elektriciteitsleer en na aanschaf van enige meetapparatuur bent
u wellicht in staat zelf in huis een analyse te maken van de heersende EMV problemen,
maar het is beter het advies van een meetspecialist in te roepen. Deze persoon kan de
volgende dingen voor u uitzoeken:
• ruimtemetingen doen van velden die van buiten uw huis invallen, zoals straling van
GSM-/UMTS-, C2000- en digitennezenders, hoogspanningsleidingen, straatvelden
en spoorlijnen
• ruimtemetingen doen van zelf opgewekte hoogfrequente velden van Dect telefoon,
WiFi installatie en de door de muren komende velden van buren
• ruimtemetingen doen van elektrische wisselvelden afkomstig uit uw elektrische
installatie en de bepaling van velden door stralende muren en plafonds
• bepaling van de vervuiling van het elektriciteitsnet
• spotmetingen van elektrische en/of magnetische wisselvelden rond risicoapparaten
als elektronica met schakelende voeding, TL buizen en spaarlampen
• jacht maken op ‘verborgen’ elektrische systemen in oude huizen met hoog- of
laagfrequente detectieapparatuur
• uw lichaamspotentiaal meten opdat u merkt hoeveel instraling van elektrische
velden u ontvangt in uw luie stoel of bed
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• controle van de kwaliteit van de aardleiding en de aanwezigheid van ‘aardlussen’.
De meetspecialist zal een uitgebreid rapport van zijn bevindingen maken en met
u bespreken en samen met u een programma van wensen opstellen die tot hele of
gedeeltelijke veldsanering leiden. Hij kan technici inhuren en begeleiden die uw
elektrische installatie verantwoord aanpassen en/of aanpassingen aan de woning maken
die straling moeten verminderen.
Van belang zijn de volgende eigenschappen en diensten van de meetspecialist. Hij/zij:
• gaat uit van natuurwetenschappelijke denkmethoden en principes
• is zich bewust van de hiaten in kennis t.a.v. de werkelijke gevaren en valkuilen in
meetmethoden en effecten van adviezen
• brengt de algemeen bekende EMV in kaart en verricht metingen met geaccepteerde
meetapparatuur voor laag- en hoogfrequente elektrische en magnetische
wisselvelden
• overhandigt de opdrachtgever een geschreven meetrapport met voorstellen t.a.v.
verantwoorde en zo nodig gefaseerde maatregelen voor veldreductie. Het rapport
moet als uitgangspunt kunnen dienen voor wie de saneringsmaatregelen gaat
uitvoeren.
Er zijn allerlei overwegingen die een rol spelen bij de beslissing om tot sanering van uw
huis over te gaan. In de eerste plaats moeten de huisgenoten het er mee eens zijn. Verder
zult u niet de garantie krijgen dat uw problemen met een sanering zijn opgelost. Dat
hangt samen met twee zaken:
1. Het kan best zijn dat elektrostress een belangrijke oorzaak is van uw problemen ,
maar ook andere lichamelijke problemen kunnen de oorzaak zijn.
2. Naarmate de velden in huis steeds verder gereduceerd worden kan uw gevoeligheid
voor de overblijvende velden navenant worden vergroot.
Met andere woorden: verwacht geen wonderen en in alle gevallen moet u er zelf hard
aan meewerken om maatschappelijk op de been te blijven en alles doen -ook in uw
omgeving- om vrij te blijven van de onvermijdelijke velden. U krijgt daar handigheid in,
maar het is belangrijk alert te blijven. .

15.8. Wat te doen met beperkte middelen?

Dit hoofdstuk somt op wat men technisch en gedragsmatig kan doen om de blootstelling
aan EMV te beperken of te voorkomen. Velden vermijden kost niets, technische
maatregelen vergen een investering. die sommigen niet kunnen opbrengen. Met wat
handige jongens in de buurt is soms nog wat te ‘ritselen’, maar het probleem is dat het
sociale netwerk van sommigen al danig is ingekrompen. Men staat er dan feitelijk alleen
voor.
Wanneer ook nog de relatie met huisarts en andere hulpverleners te wensen overlaat,
komt soms een weg naar alternatieve therapeuten in beeld. Die mensen hebben minstens
belangstelling voor het EHS probleem en tijd voor een goed gesprek. Dat haalt wat druk
van de ketel. Belangrijk is dat men hoop houdt dat er eens een bruikbare oplossing
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komt, dat houdt je op de been. Van de mensen die aan de enquete veldreductie hebben
meegewerkt (Schooneveld et al. 2013) zegt ruim 60% dat ze inderdaad die richting
hebben geprobeerd. Lang niet altijd heeft dat resultaat gehad, maar het werken aan een
oplossing geeft op zich al enige voldoening en verlichting van het probleem.
Bij het verlies van contacten raakt men gemakkelijk in een depressieve stemming.
Dat is niet goed zolang er geen mensen zijn waar men zijn hart kan uitstorten. Om
die reden zijn onder meer telefonische hulpdiensten zo belangrijk. Wie het even niet
meer ziet zitten kan een luisterend oor vinden bij iemand van het telefoonteam van de
Stichting EHS, of bij een professionele organisatie die daarvoor in het leven is geroepen,
bijvoorbeeld “Online 113”, te bereiken via de website van die naam, of telefonisch
(0900-0113).
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