
door -0- punt kracht!
en de bescherming STRALING

Er zijn zeer veel omstandigheden die mensen belasten, waaronder die van de Elektro-
magnetische (puls)velden. Deze stoorvelden houden samen met andere stralingsvelden 
een groot  gezondheidsrisico in  voor mens, dier en plant. Dit risico is mede afhankelijk van 
een aantal factoren, te weten: 

A. Frequentie/pulsniveau van deze verstoringen
B. Blootstellingstijd
C. De persoonlijke gezondheidssituatie van mens, dier en plant 

Men stelt dat het moeilijk is om over deze problematiek vaste uitspraken te doen met 
betrekking tot het gevaar voor de gezondheid in z’n algemeenheid omdat: 

•	 De	betrokken	technologieën,	het	menselijk	lichaam	en	de	interactie	tussen	beiden	zijn	
 zodanig complex zijn dat het bijzonder moeilijk is om alle facetten ervan correct weer te geven.
•	 Het	publiek		concrete	antwoorden	eist	op	zijn	vragen	maar	vaak	kan,	noch	de	
	 wetenschap,	noch	de	overheid	die	antwoorden		geven.	Het	publiek	wenst	ook	absolute	
 veiligheid die echter door niemand gegeven kan worden. 
•	 Er	geen		consensus	is	in	het	veld	bij	wetenschappers	daar		onderzoeken		vaak	
 tegenstrijdige uitslagen te zien geven.

Dit laatste is het geval omdat in de praktijk het aanbod van straling en frequenties  te groot  
is en deze elkaar kunnen versterken. Zo is uit Duits onderzoek gebleken dat bebouwing, 
hellingshoek van daken, bebossing en reflecterende raampartijen grote invloed kan heb-
ben op de uiteindelijke belasting per woning of per persoon. Deze bijna onmogelijkheid 
om te komen tot verregaande  en duidelijke uitspraken met betrekking tot de humane 
leefomgeving staat in schril contrast met particuliere- en overheidsinitiatieven  op het ge-
bied van de bescherming van planten en bomen tegen hoogfrequente straling zoals onder 
omschreven.

In 2007 is een multidisciplinaire projectgroep “Onbekende boomaantastingen” opgericht 
waarin verschillende Universiteiten, branchvertegenwoordigers, gemeenten en sympathisanten 
participeerden.	Hoogfrequente	elektromagnetische	velden	en	luchtverontreiniging	met	ultrafijn	
stof waaronder PAX (polycyclische  aromatische koolwaterstoffen) zijn de speerpunten van deze 
projectgroep. In de gemeente Alphen aan de Rijn heeft men samen met Wageningen 
University en de Plantenziektekundige Dienst  een groot onderzoek gehouden naar “Onbe-
kende boomaantasting”. Daarna is er een symposium georganiseerd waar diverse deskundigen 
een	 lezing	hebben	gehouden,	waaronder	deskundigen	uit	Nederland,	België,	Duitsland	en	
Engeland die duidelijke bewijzen hebben geleverd dat EMF (Elektromagnetische (puls)velden) 
als  de belangrijkste oorzaken worden gezien van “Onbekende Boomaantasting”. Overheid en 
bedrijfsleven zouden dezelfde bezorgdheid aan de dag moeten leggen  als het gaat om ge-
zondheidsrisico’s	bij	mens	en	dier.	Wat	deze	categorieën	betreft	schijnt	men	helaas	niet	tot	een	
gezamenlijk	inzicht	en	standpunt	te	kunnen	komen.	Het	is	natuurlijk	evident	dat	wat	voor	het	
organisme van bomen en planten geldt ook geldt voor het organisme van mens en dier. Welke 
zijn de stralingstypen die een gevaar voor de gezondheid opleveren. 

Zendmastdichtheid

Symposium in het Boomcentrum
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Beoordeling van de testresultaten
Na een korte aanpassingsfase verbeterde 
bij de testpersoon de hartfrequentie en de 
aanpassing van het vegetatief zenuwstel-
sel na vier dagen van 14,64% naar 21,89%. 
De conclusie die getrokken kan worden is 
dat de “Xenomide” een positieve uitwer-
king heeft op het hart en vaatsysteem en het 
vegetatief zenuwstelsel. Dit geldt als be-
wijs dat de “Xenomide” in korte tijd een af-
doende bescherming biedt tegen schadelijke 
hoogfrequente elektromagnetische straling.

Xenomide en Luchtionisatie
Straling en luchtverontreiniging verstoren 
de juiste verhouding van positieve en nega-
tieve luchtionen in de atmosfeer. Positieve 
ionen zijn ziekmakend en negatieve ionen 
zijn gezondmakend. Denk hierbij aan de 

kinderkoloniën	 aan	 zee	 en	 in	 de	 bossen	 en	
het Nederlands astma sanatorium in Davos 
(Zwitserland). Zeelucht, boslucht en berglucht 
zijn namelijk schone plaatsen waar relatief 
weinig positieve  luchtionen aanwezig zijn. Er 
is onderzoek gedaan naar de invloed van te 
veel positieve luchtionen op menselijk gedrag 
en luchtwegaandoeningen. De “Xenomide” 
herstelt door de -0- punt werking de natuurlijke 
verhouding tussen positieve en negatieve 
ionen.	 Hierdoor	 beschermt	 en	 bevordert	 de	
“Xenomide” de gezondheid.

Positieve ionen (ziekmakend) komen door 
inademing in de bloedbaan en maken sero-
tonine los van de bloedplaatjes. Bovendien 
wordt histamine losgemaakt uit cellen in het 
ademhalingskanaal.

Negatieve ionen (gezondmakend) reduceren 
vrije serotonine in het bloed  en voorkomen 
juist histamine-afscheiding. Deze stellingen 
zijn door Sulman vastgesteld naar aanleiding 
van een onderzoek ten tijde van de Sharav 
(warme winden).

Extrinsieke astma bestaat uit astma ontstaan 
uit een allergische reactie. 

Intrinsieke astma bestaat (veelal bij kinderen) op 
grond van weersveranderingen, verkoudheid of 
emotionele stress.

Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling 
aan positieve ionen de directe aanleiding kan 
zijn voor het ontstaan van intrinsieke astma.

De “Xenomide” en andere piramides met 
geactiveerde -0- punt werking beschermen 
niet alleen tegen straling maar normaliseert 
de natuurlijke verhouding tussen positieve 
en negatieve ionen in de lucht waardoor er 
een klimaat ontstaat dat gunstig is voor een 
veelvoud aan klachten, waaronder stress, 
niet slapen, astma, depressiviteit, agressie. 

Xenomide onderzoek bij ADHD
Onderzoek van de werking van de “Xenomide” 
(-0- punt effect)  met betrekking tot kinderen 
met	Oplettendheidsstoornis	 -	Hyperaktiviteits-	
stoornis	(ADHD)	gedurende	1	½	jaar	(juli	2011	
tot december 2012).

Ruwweg lijdt 3-10% van alle kinderen aan 
ADHD en aanverwante aandoeningen, 
danwel een overlapping met andere aan-
doeningen zoals PDD/NOS,  Tics, Dyslexie, 
Dyscalculie, Gedragstoornis, Depressie, 
Angststoornis, Oppositionele gedrags-
stoornis, Autisme en Asperger.

Tijdens het onderzoek is de “Xenomide”  
tussen juli 2011 en december 2012 ingezet op 
het thuisadres bij vier jongens en twee meisjes 
tussen 7 en 14 jaar elk gedurende 3 maanden.

De werking van de “Xenomide” bij kinderen 
met	ADHD	kan		op	grond	van	waarnemingen	
van getrainde mensen alsook de meningen 
van ouders en onderwijzend personeel als 
overwegend positief gekenmerkt worden. 
Bij 2 jongens kon geconstateerd worden dat 
ze niet meer zo makkelijk af te leiden waren 
en dat ze minder moeite hadden zich te con-
centreren. Een  andere constatering was dat 
ze minder fouten maakten bij hun huiswerk.
Bij een van de meisjes viel het op dat ze  het 
spelen langer volhield en dat ze langer kon 
stilzitten. Bij een van de jongens die zich 
eerder met een stortvloed van woorden en 
met	 overdreven	 stemverheffing	 uitte	 viel	
op dat hij zich niet meer zo storend in de 
gesprekken van volwassene opdrong.

Hoewel	 de	 bevindingen,	 gezien	 de	 kleine	
groep van kinderen die onderzocht werd, en 
de relatief korte test tijd per kind, is de test 
niet representatief maar kan echter wel als 
zeer positief gekenmerkt worden.

Dit houdt in dat het ontstressen van kinderen 
met name op het niveau van het centraal 
zenuwstelsel, dus juist dat gedeelte waarop 
door Elektromagnetische velden en andere 
stoorvelden veel spanning en stress gege-
nereerd	 wordt,	 ADHD	 en	 aanverwante	 aan-
doeningen niet zullen genezen maar wel de 
aanjagende factoren geminimaliseerd zullen 
worden, waardoor er rust komt in het Centraal 
zenuwstelsel van kinderen en volwassenen die 
aan	ADHD	en	aanverwante	klachten	lijden.
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Zie voor compleet onderzoek: stralingspreventie door Xenomide: www.vitaproducten.nl of vraag het rapport op.

Wolkenpartij tijdens de Föhn in Zwitserland

Meting vóór gebruik making van de “Xenomide”

Meting nadat 4 dagen gebruik werd gemaakt van de “Xenomide”



Op 23 maart 2011 verwierf Vita Producten B.V.  
de erkenning van het IGEF LTD (Internationale 
Gesellschaft	für	Elektrosmog-Forschung).	Hier-	
door kreeg zij het recht tot het dragen van het 
Prüfsiegel van het IGEF. Dit recht werd verkre-
gen na gedegen wetenschappelijk onderzoek 
naar het effect van blootstelling van belaste 
personen aan de “Xenomide”, een piramide-
vorm werkend volgens het -0- punt principe, 
en verwierf in het wetenschappelijk oordeel 
van	 de	 onderzoekers	 het	 predicaat	 ‘Signifi-
cante verbetering in zeer korte tijd’. In een 54 
pagina’s dik rapport dat voorziet in nauwkeurig 
genoteerde meetresultaten bij 11 vrouwelijke 
personen en 11 mannelijke personen tussen  
de 37 en 76 jaar met erkend gediagnostiseerde 
klachten voortkomend uit- of versterkt door EMF 
(pulsvelden) worden alle onderzoeksresultaten 
nauwkeurig	 in	 grafieken	 getoond.	 Aangezien	
het rapport in de Duitse taal is opgesteld wor-
den een aantal opmerkingen vertaald en verkort 
weergegeven (zie verder www.vitaproducten.nl, 
vervolgens Stralingspreventie door “Xenomide”).

Uit: IGEF “Gutachten” maart 2012
Het	 gevaarlijke	 karakter	 van	 deze	 nieuwe	
milieubelastende factoren ligt besloten in het 

feit dat ons lichaamseigen informatiesysteem 
met natuurlijke elektromagnetische signalen 
werkt. Dit echter op een energieniveau dat ca. 
1/1000.000e deel is van de krachten waarmee 
de moderne communicatiemiddelen werken. 
De overkill met technische elektromag-
netische velden en stralen veroorzaakt in 
de natuur (mens, dier en plant) veelvuldig 
biologische verstoringen door verdringing 
door technische elektromagnetische signalen 
binnen het natuurlijk levensmilieu en daarmee 
in het informatiesysteem van onze cellen, 
systemen (BBRS – Basis-bioregulatiesysteem~ 
basis van ons immuunsysteem) en organen.

De lange termijn belasting door elektrosmog 
beïnvloed aantoonbaar de in de tijd gezien 
ritmische aanpassing van de structuren van 
ons organisme en veroorzaakt verstoringen in 
het regulatieproces van alle levende wezens. 
Medisch onderzoek heeft wereldwijd uit-
gewezen dat zelfs zwakke elektrische- en 
elektromagnetische velden een negatief bio-
logische werking kunnen hebben. Doordat  de 
negatieve invloed op het organisme  slechts 
zeer langzaam zichtbaar (en voelbaar) wordt 
en eerst na langere tijd biologische schaden 

middels een diagnose vast te stellen is, wordt 
de samenhang en causaliteit tussen oorzaak 
en gevolg door velen waaronder veel artsen 
en wetenschappers niet of nauwelijks onder-
kend. (einde citaat)

Ondanks de mogelijke risico’s in de omgang met 
GSM, DECT, WIFI en andere draadloze com-
municatiemedia zijn deze systemen uit onze 
maatschappij  niet meer weg te denken zodat 
het verstandiger is zich toe te leggen op de 
bescherming van mens, dier en plant dan te 
trachten een locatie stralingsvrij te maken. Dit 
laatste behoort tot de pertinente onmoge-
lijkheden gezien de veelheid van dit soort 
belastingen en de maatschappelijke onmogelijk- 
heid	om	dit	fenomeen	letterlijk	en	figuurlijk	uit	de	
lucht	te	halen.	Het	beschermend	en	helend	ver-
mogen van de “Xenomide” is dan ook de onder-
zoeksopdracht geweest op grond waarvan een 
significant	positief	oordeel	kon	worden	gegeven.

Onderzoeksparameters
Verzwakkende of zelfs beschadigende in-
werking van GSM straling en Elektrosmog 
worden door ons zenuwstelsel gewoonlijk 
als een vitale bedreiging ervaren. In geval 

van termijnbelastingen door stoorvelden van 
het organisme  kunnen de stressparameters 
zich niet herstellen en leidt dit gegeven 
tot een reducering van de hartfrequentie-
variabiliteit ofwel het feit dat de mogelijkheid 
van aanpassing van het organisme aan de 
veranderende omgevingsparameters minder 
wordt. Door deze samenhang kan de be-
schermende werking van “Xenomide” aan-
toonbaar worden gemaakt door registratie van  
de hartfrequentievariabiliteit.

Biofysisch onderzoek naar de energetische 
werking van de “Xenomide” middels 
gebruikmaking van het Biofeedback-
Systeem Stress Pilot Plus
 
In de onderhavige studie werd de fysio- 
logische signaalveranderingen van een 
onderzoeksgroep als Feedback van het 
vegetatieve zenuwstelsel op de bio-ener-
getische informatie van de “Xenomide” 
middels metingen van de hartfrequentie-
variabiliteit waargenomen en volgens mathe-
matisch statistische methoden gewaardeerd. 
Gedurende de metingen van de hart-
frequentievariabiliteit is er bij een goed 

functionerende neurovegetatieve werking 
een zekere assimilatie tussen ademfrequentie 
en hartslag. De hartfrequentie schommelt 
in het ademritme sinusvormig op en neer. 
Naarmate de hartfrequentie in de maat 
van de ademfrequentie hoger frequenteert 
(grote respiratorische sinusaritmie; RSA) des 
te beter is in de regel de neurovegetatieve 
werking. De functie van het vegetatieve 
zenuwstelsel is er om de basisregulatie (BBRS 
systeem) aan veranderende belastings-
parameters in- en buiten het lichaam aan 
te passen. Gezondheid, welbevinden, en 
functionele vitaliteit zijn onlosmakelijk ver-
bonden met de ritmische voortgang van het 
leven, dat zich in de hartslag weerspiegelt.

Verstoringen
Verstoringen van het neurovegetatieve mecha-
nisme drukken zich in de metingen uit als een 
geringere of ontbrekende aanpassing van de 
hartfrequentie aan de ademfrequentie. De 
hartfrequentie loopt nog slechts gering of 
helemaal niet meer synchroon met de adem-
frequentie. Met het groeien der jaren neemt 
het vermogen tot een goede verhouding 
tussen beiden ook af. Dat is reden waarom 

de uitslag van de metingen aangepast is aan 
leeftijdscategorieën.	

Keuze van de proefpersonen en 
meetprotocol
Voor deelname aan dit Biofysica onder-
zoek werden in totaal 22 proefpersonen 
uitgekozen, evenveel mannen als vrouwen 
tussen de 37 – 76 jaar. De metingen vonden 
in de respectieve woningen van de testper-
sonen plaats. Er werden metingen vooraf 
gedaan zonder “Xenomide” en daarna 
aansluitend na enkele dagen waarbij de 
“Xenomide” die in de woning was geplaatst 
steeds op haar hoogste stand stond af-
gesteld. Ook werd de “Xenomide” bij elke 
proefpersoon op dezelfde wijze in de woning 
gepositioneerd.  De woningen werden vooraf 
onderzocht op allerlei vormen van statische 
en pulserende elektromagnetische velden in-
clusief	anomaliën	van	het	aardmagneetveld.

Meetapparatuur 
Voor genoemd onderzoek werd het Bio-
feedback-Systeem Stress Pilot Plus gebruikt. 
Voor de statistische  waardebepaling werden 
de waarden van steeds de laatste minuut 

van elke periode gebruikt. De testresultaten 
werden met normwaarden vergeleken. Deze 
normwaarden zijn in een random onder-
zoek binnen een zelfde leeftijdscategorie 
vastgesteld bij mensen die klachtenvrij waren.
(Lees verder op achterzijde)

Wetenschappelijk onderzoek “Xenomide” piramidevorm:

Er	 zijn	 twee	 soorten	 straling	en	een	materiële	
vorm die degeneratief werken en waar -0- punt 
kracht bescherming tegen biedt, te weten:

A. Terrestrische straling 
 of aardstralen

Waterstromen en geologische verzakkingen, 
Currynet,	Hartmannlijnen	en	Kosmische	ionisatie.

B. Technische straling waaronder:

Elektrische velden van bijvoorbeeld alleen 
spanning op een stopcontact of apparaat. 
Elektromagnetische velden veroorzaakt door 
spanning en stroom in geval van apparaten en 
andere energieverbruikers. Inductiespanning 
kan optreden als er geen aarding is.  
Elektromagnetische pulsvelden zoals GSM, 
UMTS, WIFI, Bluetooth, DECT, C 2000 en 
HAARP	High	Frequenty	Active	Auroral	Research.

En er is nog een grote groep van milieu- 
vervuilende elementen namelijk het fijnstof:

C. PAK’s, Polycyclische   
 aromatische koolwaterstoffen 
 ofwel fijnstofdeeltjes  

Voortkomend uit verbrandingsstoffen waaronder 
dioxines, dieseluitstoot, vuilverbranding, maar 
ook barbecue en geroosterd brood.

Al naar gelang de constitutie van de persoon 
kunnen de pathogene gevolgen van deze 
vormen van belasting een grote verscheiden-
heid van aandoeningen en klachten veroor-
zaken, en heeft invloed op:

•	Hormonaal	systeem			
•	Centraal	zenuwstelsel			
•	Hart	en	vaten

Geeft veranderingen in:
•	 Basis	Bioregulatiesysteem	
•	 Weerstand	
•	 Bloedbeeld	
•	 Enzymsystemen	
•	 Bloeddruk	
•	 Hartslag	
•	 Chromosomen	van	Lymfocyten

Relatie met:
•	 Tumoren	
•	 Leukaemie

Hieraan gerelateerde klachten 
en aandoeningen zijn: 
•	 Vermoeidheid	
•	 Niet	slapen	
•	 Hoofdpijn,	oorsuizen,	zweten,	allergieën	
•	 Concentratiestoornissen	
•	 Geheugenvermindering	
•	 Paniekgevoelens	
•	 Gedragsstoornissen
•	 Agressie,	depressie
•	 Spierpijn,	rugpijn
•	 Stofwisselingsproblemen
•	 Spijsverteringsproblemen
•	 Luchtwegproblemen
•	 Verstoring	van	celstofwisseling

Door:
•	 Wateraders
•	 Currynetten
•	 Hartmannlijnen
•	 Kruisingen	van	stralingsvormen
•	 Elektro	stress
•	 Computer
•	 Stroomkabels
•	 Beeld	en	geluid
•	 Hoogspanningskabels
•	 UMTS	masten
•	 DEC	telefoon
•	 Bluetooth
•	 Draadloze	apperatuur
•	 Electronica	in	voertuigen
•	 Statische	elektriciteit

Twee wegen:
Er zijn twee  wegen om ons te beschermen tegen de genoemde vormen van straling en milieu. 
Deze zijn:

A. Ervoor zorgen dat deze belasting niet de woning kan binnendringen.
B. Ervoor zorgen dat mens, dier en plant beschermd wordt tegen deze belasting

Mogelijkheid A valt af daar het niet mogelijk is om de veelheid van velden, frequenties en milieu-
belasting middels één methodiek volkomen uit de lucht te halen. Mogelijkheid B is als enige in staat 
om mens, dier en plant volledig tegen al deze belastingen -zowel preventief als curatief- te 
beschermen. Dit laatste gebeurt via het -0- punt!

Wat is het -0- punt?
Het	 -0-	 punt	 is	 een	 imaginair	 punt	 dat	 in	 onze	
verbeelding de overgang betekent van -1 naar 
+1.	Het	punt	zelf	 is	als	punt	niet	waarneembaar	
en bestaat feitelijk uitsluitend in en als bewust-
zijnspunt. Dat wat wij -0- punt noemen is geen 
punt. In de wiskunde kennen wij de zogenaamde 
Asymptoot.	Dit	 is	een	grafische	kromme	 in	een	
assenstelsel	 (X	 en	 Y	 as)	 waarvan	 de	 grafische	
waarde -hoe klein die waarde ook wordt- altijd 
neigt tot -0-, maar die -0- tot in de eeuwigheid 
nooit	 zal	 bereiken.	 Het	 -0-	 punt	 is	 onze	 aanra-
king met het eeuwige. Dat is dus het creatiepunt, 
het levenspunt, het herstelpunt. Dit -0- punt is 
een	zijnsvoorwaarde	voor	alles	dat	is.	In	mensen,	dieren	en	planten	en	in	puur		materiële		zaken.	
In  organismen levert dat dus onze levensenergie en in anorganische materie is deze energie een 
pure zijnsvoorwaarde. Deze zijnsvoorwaarde -0- komt tot uitdrukking in het zwaartepunt van een 
driehoek. Dit zwaartepunt ligt op 1/3e van de lijn die elke hoek van die driehoek verbindt met 
het midden van de tegenover liggende zijde, in dit geval dus op 1/3e hoogte van die driehoek. 
Zo kan gezegd worden dat het wezen van de vorm aangrijpt in haar zwaartepunt. In de simpele 
vorm van een driehoek kan het -0- punt  dus als wezensvorm van deze driehoek tevens dienst 
doen als vrijmaker van levenskracht voor mensen, dieren en planten, anders gezegd is dat -0- punt 
een katalysator die organische en anorganische krachten spontaan laat ontstaan.  Deze kracht kan 
versterkt worden mits aan bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Deze voorwaarden komen in de 
“Xenomide” en andere piramidevormen volledig tot hun recht.

De koningskamer in de piramide    
Op exact 1/3 van de hoogte van de piramide bevindt zich het meetkundig zwaartepunt van de 
piramide. Dit zwaartepunt is een combinatie van de zwaartepunten van de twee gelijkbenige drie-
hoeken waaruit een piramide bestaat. Dit zogenaamde zwaartepunt is dát punt van de piramide 

waar gewicht en massa van de piramide aangri-
jpen.	Het	is	het	-0-	punt	van	de	vorm.	Exact	op	
dat punt bevondt zich de koningskamer ofwel 
de grafkamer van de Farao. Dit -0- punt beoogt 
het katalysepunt te zijn dat nodig is om de 
materie in z’n oorspronkelijke staat terug te 
brengen en is dus in staat  organische- ofwel 
levende materie te beschermen en te herstellen. 
De grafkamer van de Farao had een granieten  
balkenstructuur. Graniet bestaat onder andere 
uit	Kwartskristallen,	veldspaat	en	mica	die	door	
de hoge druk van de piramide een elektrisch 
veld genereren waardoor het -0- punt van de 
piramide	wordt	geëxtensiveerd.	Dit	is	te	verge-
lijken met de kristallen bol in de “Xenomide” en 
het	Piëzo	fenomeen.

Het Piëzo fenomeen
Er zijn materialen waaronder kwarts, keramiek en 
bepaalde kunststoffen die een intern elektrische 
spanning gaan vertonen als er een uitwendige 
kracht op dat materiaal wordt uitgeoefend. Zo 
zijn	 er	 piëzo-elektrische	 gasaanstekers,	 kleine	
luidsprekertjes voor zeer hoge tonen en ultra-
soon geluid. Inktjetprinters, pick-up elementen 
en dergelijke. Deze krachten kunnen bestaan uit 
druk	(piëzo-elektrisch),	warmte	(piero-elektrisch)	
maar ook lichtpulsen (foton-elektrisch) effect.

Werkingsmechanisme:
In	 een	 Piëzo-elektrische	 stof	 -bijvoorbeeld	
kristal- zijn positieve en negatieve elektrische 
ladingen in het molecuul gescheiden. Door 
een nanovervorming van de stof wordt de 
moleculaire symmetrie van het kwartskristal 
vervormt waardoor er een elektrische spanning 
wordt gegenereerd. De opgewekte spanning  
kan oplopen van millivolts tot enkele duizenden 
volts bij een gasaansteker.
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-0- punt modellen in verschillende sterkten ter bescherming tegen vormen van straling en milieubelasting!

STRALING Pas vanaf ongeveer 1996 worden mensen dagelijks 
blootgesteld aan “gepulste” hoogfrequente elektro- 
magnetische straling. Gepulste straling heeft veel sterkere 
(meetbare) biologische effecten dan niet gepulste straling 
zoals die van radio- en televisiezendmasten en de oudere 
analoge draadloze en mobiele telefoons.

Op het moment dat het ministerie van EZ de licenties 
voor de UMTS frequenties verkocht (2,7 miljard euro) 
was er nog geen enkel onderzoek gedaan naar de 
effecten van UMTS. Gezien de reeds gedane onderzoeken naar GSM was het op dat 
moment onlogisch om aan te nemen dat er geen gezondheidsrisico’s zouden zijn. 

Bij zowel de epidemiologische als de provocatie onderzoeken worden al klachten gevonden 
bij een blootstellingsniveau onder de 2.650 microwatt per vierkante meter (1,0 volt per meter). 
Dat is nog geen promille (duizendste) van de in Nederland geldende blootstelingslimieten.
De Gezondheidsraad adviseert de hoogste blootstellingslimiet wereldwijd.

Gezondheidsraad adviseert voor de (algemene) bevolking bij 900 Mhz een 24-uurs 
blootstellingslimiet van 41 Volt/m, bij 1800 Mhz een blootstellingslimiet van 58 Volt/m 
en bij de UMTS frequentie van 2100 Mhz een blootstellingslimiet van 61 Volt/m. Voor de 
beroepsbevolking liggen de waarden beduidend hoger, men is blijkbaar gezonder, anders 
behoort men niet tot de beroepsbevolking. De hoogste waarde ligt daar bij ca. 87 Volt/m.  
In vergelijking hiermee is het advies van de Hoge Gezondheidsraad in België 3 Volt/m en in 
Nieuw Zeeland 0,2 Volt/m.

Biologische laboratorium onderzoeken tonen veel biologische effecten aan. Vele onder-
zoeken tonen aan dat bij gepulste straling al bij lage veldsterktes DNA-breuken, 
hersenschade, hormoonontregelingen, verstoringen van hersenfrequenties, immuniteits- 
ontregelingen en klontering van rode bloedcellen (geldrolletjes in het bloed) ontstaan.

Onderzoeken die schadelijkheid aantonen worden veelal niet gepubliceerd. De telecom- 
industrie weigert om onderzoeken die schadelijkheid aantonen in de openbaarheid te 
brengen (ref: Ecolog).

•	Onderzoeken	die	schadelijkheid	aantonen	zijn	nagenoeg	allemaal	door	onafhankelijke	
 partijen uitgevoerd. 
•	Onderzoeken	die	geen	schadelijke	effecten	aantonen,	zijn	nagenoeg	allemaal	door	de	
 telecomindustrie gesponsord.

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid waarschuwt voor niet ioniserende 
Elektromagnetische velden die de gezondheid kunnen schaden. (zie: www.arboportaal.nl)


