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Inleiding

In een poging de concurrentie op het gebied van de mobiele telefonie te stimuleren heeft de

Nederlandse overheid vorig jaar een drietal extra licenties voor de exploitatie van een

mobiel telefoonnetwerk geveild, hetgeen overigens de staatskas vele honderden millioenen

opleverde.

Hierdoor telt ons land inmiddels vijf aanbieders van GSM-telefonie. De nieuwkomers Ben,

Dutchtone en Telfort zijn in hoog tempo bezig hun infrastructuur op te bouwen terwijl de al

langer actieve KPN Telecom en Libertel bezig zijn hun netwerkcapaciteit aan te passen aan

de eisen van de explosief groeiende markt voor mobiele communicatie.

De infrastructuur bestaat onder andere uit zogenaamde basisstations welke bij voorkeur op

hoge gebouwen of masten worden geplaatst en die bedoeld zijn om het contact te

onderhouden tussen de GSM-telefoons en het vaste telefoonnet.

Sommige bewoners maken zich ongerust en vragen zich af of de elektromagnetische straling

die door de zenders in de basisstations op het dak van hun flat wordt geproduceerd

schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Deze bezorgheid valt te begrijpen. In de media

verschijnen berichten over mensen die kanker, de ziekte van Alzheimer of andere ernstige

kwalen zouden hebben gekregen van GSM-telefoons.

Het gebrek aan voorlichting, de overrompelende manier waarop de installaties soms worden

geplaatst en het feit dat de overheid de plaatsing van de basisstations niet actief controleert

doet bij mensen de vraag rijzen of met hun belang, namelijk veiligheid, wel rekening wordt

gehouden.

Ondanks het feit dat de overheid bewust een politiek voert die er op is gericht om de

aanbieders bij de keuze van locaties voor basisstations niet voor de voeten te lopen is het

niet zo dat er op het gebied van elektromagnetische straling helemaal geen beleid wordt

gevoerd.

In een in 1997 verschenen rapport van de Gezondheidsraad1 zijn een aantal normen

geformuleerd die tot doel hebben de bevolking te beschermen tegen de schadelijke gevolgen

van elektromagnetische straling. Deze normen zijn wereldwijd aanvaard en gebaseerd op de

resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
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In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd is het niet zo dat over de effecten van GSM-

straling niets bekend is. GSM-telefoons mogen dan een fenomeen van de laatste jaren zijn,

de elektromagnetische straling die door de basisstations en de telefoontjes wordt

uitgezonden is al meer dan een eeuw bekend.

In die honderd jaar is een enorme hoeveelheid kennis verzameld over elektromagnetische

straling. Dankzij deze kennis is het onder andere mogelijk radio- en tv-programma’s te

ontvangen en via satellieten met de hele wereld te bellen.

Ook naar de biologische effecten van elektromagnetische straling is al veel onderzoek

gedaan en in de afgelopen decennia zijn een groot aantal studies hierover gepubliceerd2.

Deze brochure is ontstaan naar aanleiding van de vele vragen over de effecten van straling

van GSM-toestellen die vooral het afgelopen jaar bij de Natuurkundewinkel zijn binnen

gekomen. Delen er van zijn ontleend aan een eerdere publicatie getiteld

“Gezondheidseffecten van radiofrequente straling. De zendmast te Jirnsum”.

Het doel van de brochure is om de belangrijkste feiten uit de literatuur samen te vatten met

extra aandacht voor de bevolkingsonderzoeken en de betekenis ervan voor omwonenden

van GSM-basisstations. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de aard van de straling en

aan de storingen die het kan veroorzaken.

Tijdens het lezen zal duidelijk worden dat zo er al sprake is van risico’s deze gering zijn

wanneer de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De kleine cijfers in deze tekst (zoals 2) verwijzen naar noten met toelichting aan het einde

van de tekst.

GSM = Global System for Mobile telecommunication
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GSM-straling en frequenties

Straling kan worden uitgezonden door zenders voor het overbrengen van informatie zoals:

radio, televisie en mobiele telefoon (GSM). Bij deze soort van straling gaat het om

radiofrequente straling (voor het gemak hier ook wel afgekort tot ´radiostraling´). Een

belangrijk kenmerk van radiofrequente straling is de frequentie ervan. Deze bepaalt in

belangrijke mate de biologische effecten. De nieuwe aanbieders Ben, Dutchtone en Telfort

gebruiken frequenties rond 1800 MHz. KPN Telecom en Libertel, die eveneens licenties

hebben voor het gebruik van frequenties in de 1800 MHz-band, maken voorlopig nog

gebruik van frequenties rond 900 Mhz.

De frequenties van televisiezenders zijn vergelijkbaar met de GSM-frequenties (zie de tabel

hieronder). De verschillen zitten in de soort informatie die door de straling wordt over

gebracht en de manier waarop deze informatie aan de straling wordt meegegeven. Voor de

biologische effecten lijkt dit onderscheid

echter van weinig belang te zijn. Voor het beoordelen van de effecten kunnen we daarom

gebruik maken van een groot aantal onderzoeken die in het verleden ziijn verricht.

Frequentie van straling* Naam frequentiegebied Stralingsbronnen

50 Hz ELF (extreem
laagfrequent)

electriciteitsnet (net- en
hoogspanning)

ca.  0,1 MHz LW (longwave) langegolf radiozenders
ca.     1 MHz MW (medium wave) middengolf radiozenders
ca. 100 MHz FM (frequentie

modulatie)
FM radiozenders

ca. 50 en ca. 200 MHz VHF (very high
frequency)

televisiezenders

ca. 500   tot  900 MHz UHF (ultra high
frequency)

televisiezenders

ca. 900   en 1800 MHz microgolven mobiele telefonie
2450 MHz microgolven magnetron

vanaf ca.      1000 MHz microgolven radar
vanaf ca. 100 000 MHz IR (infrarood) warmtebronnen

* :
 Hz = hertz, MHz = megahertz = miljoen hertz
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De radiofrequente straling van GSM-telefoons is niee zonder meer vergelijkbaar met de

velden veroorzaakt door hoogspanningslijnen. Hoogspanningslijnen veroorzaken eigenlijk

geen straling, maar veroorzaken magnetische en elektrische velden. Deze velden verdwijnen

zodra de elektriciteit is afgekoppeld. De velden van hoogspanningslijnen kunnen andere

biologische effecten dan hebben GSM-straling.

Radiofrequente straling lijkt in een aantal opzichten veel op licht; het zijn dan ook allebei

vormen van elektromagnetische straling. Bijvoorbeeld: net als licht door spiegelende

voorwerpen wordt gereflekteerd kan radiofrequente straling gereflekteerd worden door

metalen voorwerpen. En net als licht wordt geabsorbeerd door gekleurde en donkere

voorwerpen kan radiostraling worden geabsorbeerd door stoffen die elektriciteit enigzins

geleiden (zoals veel vochtige stoffen). Tenslotte kan radiostraling ook, net als licht door glas

of water, gewoon door een stof hééngaan, namelijk als die stof electriciteit niet geleidt zoals

het geval is bij isolerende stoffen als plastics, leer en droog (!) hout of steen.

Men kan zich dus een radio- of tv-zender voorstellen als een sterke lamp en in het ‘licht’

van die lamp zullen metalen voorwerpen oplichten, geleidende voorwerpen zachter gloeien

en niet-geleidende voorwerpen doorzichtig zijn. Dit alles natuurlijk des te minder naarmate

de zender verder weg staat. Een GSM-telefoon zouden we als een flikkerend lichtje zien.

Maar we beschikken niet over radio-ogen en zullen dit dus niet echt kunnen zien.

Een belangrijk verschil tussen radiostraling en licht is dat radiostraling veel minder energie

bevat dan licht. Daardoor is het effect ervan ook minder groot of anders. Als een aantal

bekende soorten straling worden gerangschikt naar hun hoeveelheid energie, dan ontstaat

het overzicht hieronder.
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 Soorten (elektromagnetische) straling

hogere frequenties                                                             lagere frequenties
ç                                                                                                        è

energie-rijk                                                                                        energie-arm

gamma - röntgen - UV - licht - infrarood – magnetron - mobiele telefonie - tv - radio
                                                                                                                                                                /              \

|                                                                              �������������/                \�
                       ç |       è                                                                       UHF  VHF  KG  MG  LG
  (weefsel-) |
         beschadigend |  niet-beschadigend

Gamma- en röntgenstraling, aan de linkerkant van het rijtje, zijn in staat om directe

beschadigingen in het lichaam te veroorzaken, o.a. doordat ze bindingen in het DNA kunnen

verbreken. Dat verklaart waarom daardoor kanker kan ontstaan. UV-straling is daar ten

dele ook nog toe in staat (huidkanker), maar dringt niet meer diep in het lichaam door. De

soorten straling die in bovenstaand rijtje rechts van UV staan hebben niet het vermogen

directe beschadigingen in lichaamsweefsels te veroorzaken, omdat ze te weinig energie

bezitten3.
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Effecten van radiostraling op de gezondheid

Radiofrequente straling kan op twee manieren effect hebben: het kan elektrische stromen

opwekken en het kan omgezet worden in warmte.

Het opwekken van elektrische stromen is onverbrekelijk gekoppeld aan

elektromagnetische straling: deze straling kan men opvatten als passerende elektrische

golven waarin elektrische deeltjes mee kabbelen. Het menselijk lichaam bestaat voor een

belangrijk deel uit weefsel waarin die elektrische deeltjes redelijk los zitten en dat is de

reden waarom het lichaam elektriciteit tamelijk goed geleidt. Daardoor kunnen door

radiofrequente straling in het lichaam vrij makkelijk stromen worden opgewekt. Dat is op

zichzelf niet schadelijk, want er komen van nature allerlei elektrische stroompjes voor in het

lichaam. Door de celwanden heen stroomt bijvoorbeeld elektrische lading, en de signalen

langs de zenuwbanen zijn zelf ook elektrische signalen. Die elektrische signalen kan men

zelfs buiten op het lichaam meten, zoals bij een EEG of ECG. Als de door de straling

opgewekte stromen voldoende klein zijn dan hebben ze geen aantoonbaar effect op de

gezondheid. Als de stromen te groot worden kunnen ze de natuurlijke elektrische stromen in

het lichaam verstoren en nadelig voor de gezondheid worden. Met name kunnen onder

invloed van de opgewekte stromen spontane spiersamentrekkingen optreden die, wanneer

het de hartspier betreft, zelfs levensbedreigend kunnen zijn.

Bij hogere frequenties (vanaf circa 100 kHz) wordt het voor de elektrische deeltjes steeds

moeilijker de elektrische golven te volgen en vanaf ongeveer 10 MHz komen ze nauwelijks

nog van hun plaats. De stroompjes zijn dan zo klein geworden dat ze voor de

gezondheidseffecten geen rol meer spelen.

De elektrische deeltjes kunnen bij hogere frequenties dan weliswaar niet meer heen en weer

bewegen maar ze kunnen nog wel trillen en draaien. Dit soort bewegingen manifesteert zich

als opwarming.

Door de opwarming gaat de lichaamstemperatuur omhoog. Zolang die verhoging klein is in

vergelijking met natuurlijke variaties in het gezonde lichaam zijn ze onschadelijk. Maar een te

sterke verhoging is niet gezond en kan zelfs gevaarlijk zijn. Bij radiostraling is deze

opwarming het belangrijkste effect.
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De opwarming hangt onder andere af van de hoeveelheid vermogen die per kilogram

lichaamsgewicht uit het elektromagnetische veld wordt opgenomen, uitgedrukt in watt per

kilogram (W/kg). Deze grootheid wordt SAR (Specific Absorption Rate = specifieke

opname snelheid) genoemd.

De SAR is niet voor iedereen hetzelfde en hangt ook nog af van de richting van de straling.

Het effect is het grootst als de straling een golflengte heeft die overeenkomt met de

afmetingen van het lichaam. Bij kinderen, die kleiner zijn, is dat dus bij wat kleinere

golflengte (hogere frequentie) dan bij volwassenen. De golflengte van 900 MHz straling is

ongeveer 30 cm. Voor 1800 MHz straling bedraagt deze circa 15 cm.

Kun je van radiostraling kanker krijgen ?

Een kwestie die vooral in de laatste jaren de aandacht heeft getrokken is de vraag of in de

omgeving van een zender meer kanker zou kunnen voorkomen als gevolg van de straling. In

enkele gevallen zijn inderdaad nabij zenders meer gevallen van kanker aangetroffen, maar de

resultaten spreken elkaar tegen, zodat het goed mogelijk is dat er geheel andere oorzaken

een rol hebben gespeeld. Er zijn dus wel gevallen waarbij is geconstateerd dat er méér

gevallen van (sommige soorten van) kanker bij zenders voorkomen, maar het is in geen

enkel opzicht bewezen dat dat door die zenders zou komen.

Bij onderzoek in het laboratorium is het praktisch niet mogelijk om te onderzoeken wat het

effect is van straling op de lange duur (vele jaren) op mensen in hun gewone leefomgeving.

Omdat het mogelijk is dat sommige gevolgen, zoals kanker, pas na jaren optreden, worden

er daarom onderzoeken onder de bevolking gehouden waarbij over lange perioden wordt

gekeken. Daarbij wordt vaak juist naar kanker gekeken omdat daarvan in het algemeen

goede registraties bestaan waaruit (via postcode) ook blijkt waar de personen met kanker

woonden. Op grond van bevolkingsgegevens van het onderzochte gebied en van wat

bekend is over het algemene (landelijke) voorkomen van kanker wordt dan berekend

hoeveel gevallen van kanker, of van bepaalde soorten van kanker, er verwacht kunnen

worden in het onderzochte gebied. Komen er nu meer kankers voor dan verwacht, dan is er
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een vergroot risico, bij minder kankers dan verwacht is het risico kennelijk verlaagd. Of een

risico verhoogd of verlaagd is, hangt dus niet alleen af van het aantal gevallen van kanker dat

in het gebied van onderzoek werkelijk is geconstateerd, maar ook van het aantal gevallen

dat men er verwachtte. Dat verwachte aantal kan niet met zekerheid worden berekend, en

daar schuilt een belangrijke onzekerheid bij dit soort bevolkingsonderzoek. Bijvoorbeeld:

het is nodig de bevolkings-samenstelling goed te kennen omdat in een oudere bevolking

meer kanker wordt verwacht (met het ouder worden neemt namelijk de kans op kanker

toe). Maar ook blijkt dat voorlopig nog onbegrepen factoren een rol spelen: bij meer

welgestelden blijkt leukemie meer voor te komen, net als in gemeenschappen buiten

stedelijke gebieden.

Hieronder worden de drie meest recente van dit soort bevolkingsonderzoeken behandeld4.

Daarvóór zijn er nog twee andere onderzoeken gedaan (op Hawaii), die minder goed

waren opgezet.

TV- en radio-zendmasten bij Sydney

Ten noorden van Sydney (Australië) staan drie zendmasten voor tv (met zendfrequenties

van 63 tot 533 MHz en een zendvermogen van 770 kW) en radio (93 - 106 MHz,

130 kW). In plaatsen in een gebied met een straal van 8 km rond de zendmasten wonen

ruim een half miljoen mensen. In het onderzoek werd het aantal gevallen van kanker nabij de

zenders (op minder dan 4 km afstand) vergeleken met het aantal verderop (4 - 8 km) over

een periode van 18 jaar. In het nabije gebied werd bij kinderen (0 - 14 jaar) een hoger

aantal leukemiegevallen gevonden dan verwacht: 33 tegenover 19. Bij volwassenen werd

geen verhoging gevonden. In totaal werden er in het hele gebied 1206 gevallen van leukemie

geconstateerd. Er werd ook geen verhoging gevonden van het aantal hersentumoren (met

leukemie is dit bij kinderen de meest voorkomende vorm van kanker).

De onderzoekers vermeldden dat er in het gebied nabij de zender veel meer verkeer

voorkwam; hoewel de vervuiling daarvan ook leukemie kan veroorzaken, verwachtten ze

toch niet dat dit dan alle extra leukemiegevallen zou kunnen verklaren.
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De Sutton Coldfield zender in Engeland

In Sutton Coldfield staat een grote radio- en tv-zendmast met een totaal vermogen van 4750

kW5. Binnen een straal van 10 km van de zender, het onderzoeksgebied, wonen ruim

400.000 mensen. Ook in dit onderzoek wordt een gebied nabij de zender vergeleken met

een gebied daarbuiten, maar het nabije gebied is nu binnen 2 km van de zender. Over het

hele gebied werden over een periode van 12 jaar bij kinderen 97 gevallen van leukemie

geconstateerd: dat waren er minder dan konden worden verwacht (106). In het nabije

gebied werden 2 gevallen geconstateerd, en 1 verwacht; de kans dat dit puur toeval is, is

erg groot. Bij volwassenen vond men een toename van het aantal leukemie-gevallen: in het

nabije gebied werden 13 gevallen verwacht, maar 23 aangetroffen, terwijl over het hele

gebied het aantal gevallen (304) goed overeen kwam met de verwachting (302). Bovendien

werd bij nader onderzoek een tendens gevonden: het aantal extra gevallen van leukemie bij

volwassenen daalde met toenemende afstand tot de zender. Wel vermeldden de

onderzoekers dat er in de West Midlands, waar het onderzoeksgebied ligt, in vergelijking

met heel het land weinig leukemie voorkomt: de afname van het aantal gevallen met de

afstand tot de zender komt dus misschien doordat in het gebied erom heen het risico

ongewoon laag ligt.

Tenslotte constateerden de onderzoekers ook bij huidmelanoom en blaaskanker de trend

dat het minder voorkwam met toenemende afstand van de zender. Maar over het hele

gebied genomen werd bij deze vormen van kanker geen verhoogd risico geconstateerd.

Alle grote zenders in Groot Brittanië

Het onderzoek waarin bij de Sutton Coldfield zender een verhoogd risico op leukemie voor

volwassenen werd gevonden (zie hierboven), werd uitgebreid tot alle grote radio- en

tv-zenders in Groot Brittanië. Dat zijn er 20, elk met een vermogen5 van 250 kW per

radiozender en tenminste 500 kW voor de tv. Uit de gegevens blijkt dat er ruim 4 miljoen

mensen binnen 10 km van deze zenders wonen. Binnen dit deel van de Britse bevolking

werden bij volwassen 3194 gevallen van leukemie verwacht en 3305 geconstateerd, en bij

kinderen 327 verwacht en 317 gekonstateerd. In de gebieden nabij de zenders, dus binnen

2 km afstand, werden bij volwassenen 82 gevallen verwacht, en 79 geconstateerd. Bij

kinderen was dat resp. 9 en 10.
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Er werd dus, in tegenstelling tot bij Sutton Coldfield, geen verhoogd risico nabij de zenders

geconstateerd, en de conclusie is dat de situatie bij Sutton Coldfield kennelijk afwijkend is.

Wat daarvoor de oorzaak is, blijft voorlopig duister.

Uit de onderzoeken blijken dus nogal verschillende resultaten. Het onderzoek in Sydney

wijst op meer kinderleukemie bij de zenders, terwijl dat bij Sutton Coldfield niet werd

gevonden, maar wel meer leukemie bij volwassenen. Als dat laatste onderzoek nog eens

wordt overgedaan voor alle grote Britse zenders, blijkt er ook bij volwassenen geen extra

leukemie op te treden. Voorzover er bij andere vormen van kanker (hersentumor,

huidmelanoom, blaaskanker) afwijkingen worden gevonden van het gemiddelde voorkomen,

blijken de resultaten ook  niet overeen  te stemmen.

Volgens een kommentaar bij het Australische onderzoek verschillen de oorzaken van

leukemieën bij volwassenen veel van die bij kinderen, en dat geldt ook voor de

verschillende soorten leukemie. Dat er in het ene geval alleen leukemie bij kinderen wordt

gevonden en daarna alleen bij volwassenen is dus niet 'ongeveer hetzelfde', maar wijst

eerder juist op andere oorzaken.

Op basis van deze onderzoeken kan niet volstrekt worden uitgesloten dat de zenders een

effect op de gezondheid van omwonenden kunnen hebben. Maar dat is dan wel zo grillig dat

de onderzoeken telkens wat verschillends opleveren.

Een bewijs voor het veroorzaken van effecten op de gezondheid, en dan met name een

vorm van kanker, is dus zeker niet geleverd. Omgekeerd kan de vraag of het uitgesloten is

dat je er kanker van kunt krijgen, niet definitief worden beantwoord: misschien is er iets

nieuws aan de hand dat nu nog niet bekend is, misschien komt het maar bij één op de

miljoen mensen voor en moeten er (veel) meer mensen onderzocht worden ? Er is weliswaar

geen overtuigende reden om dit te denken, en er is ook niet bekend hoe die kanker dan zou

kunnen ontstaan, maar de ware wetenschapper zal niet beweren dat het onmogelijk is. Er is

immers zoveel niet met volstrekte zekerheid bekend: zou het kwaad kunnen om elke dag

een kilo bloemkool te eten, of om nooit meer in de zon te komen ? Soms is er naar dat soort

dingen wel onderzoek gedaan en blijkt er, bijvoorbeeld, een samenhang tussen het eten van

één koekje per dag en hartziekten, of tussen het drinken van een glas volle melk per dag en

longkanker. Toch neemt men daarbij niet meteen aan dat het een dan ook het gevolg is van
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het ander, als niet duidelijk is hoe het een dan met het ander te maken kan hebben. Behalve

het constateren van een samenhang is er ook een verklaring nodig om die samenhang te

kunnen begrijpen.

Zo’n verklaring ontbreekt bij het verband tussen kanker en radiofrequente straling:

radiofrequente straling kàn naar de huidige inzichten helemaal geen kanker veroorzaken.

Maar ook een duidelijke samenhang tussen de nabijheid van een zender en het optreden van

gezondheidsrisico’s ontbreekt: weliswaar is er in het ene onderzoek een verband

geconstateerd, maar in een ander onderzoek wordt dat juist niet gevonden of wordt er iets

anders gevonden. Welk onderzoek moeten we dan geloven ? Deze vragen moeten aan de

orde komen als er serieus op de mogelijke effecten van straling wordt ingegaan.

Behalve met bevolkingsonderzoeken is ook geprobeerd door experimenten met proefdieren

inzicht te verkrijgen in de biologische effecten van elektromagnetische straling. De

moeilijkheid met dit soort experimenten is dat de resultaten niet direct overdraagbaar hoeven

te zijn op de mens. Dit komt onder meer door verschillen in temperatuurregeling in het

lichaam en de afmetingen van het lichaam.

Dit probleem geldt in nog veel sterkere mate voor experimenten die zijn uitgevoerd met

losse cellen en stukjes weefsel.

Toch zijn er veel van dit soort onderzoeken gedaan. Een recent experiment dat veel

aandacht heeft gekregen is een experiment dat in Adelaide, Australië is uitgevoerd6,7.

Hierbij werden 100 muizen 18 maanden lang twee maal daags gedurende 30 minuten

bestraald met radiostraling die veel leek op de straling die van een GSM-telefoon komt.

Tevens werd een controlegroep van eveneens 100 muizen onderzocht die niet waren

bestraald maar verder onder dezelfde omstandigheden waren gehouden. Na afloop werden

de muizen gedood en werd er sectie op de dieren uitgevoerd. Het bleek dat bij de

bestraalde muizen 40% van de dieren lymfekliertumoren had, terwijl dit percentage bij de

controlegroep 20% was.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de muizen door genetische manipulatie extra gevoelig

waren gemaakt voor lymfekliertumoren, wat het grote aantal kankergevallen in de

controlegroep verklaart.
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Een bijkomend probleem is dat de stralingssterkte in de kooien van de muizen sterk

plaatsafhankelijk was zodat niet duidelijk is hoe groot de totale hoeveelheid straling is die de

muizen tijdens de experimenten hebben opgenomen. De onderzoekers geven aan dat het

resultaat niet direct op de mens overdraagbaar is. Daarvoor zal het experiment eerst moeten

worden herhaald door een andere onderzoeksgroep. Verder is het wenselijk dat

vergelijkbare experimenten met andere diersoorten worden gedaan. Hopelijk zal het dan

mogelijk zijn de oorzaak van het effect te achterhalen. Pas dan kan worden beoordeeld of

dit effect ook bij de mens zou kunnen optreden.

Overigens zijn in het verleden ook andere experimenten gedaan met muizen en ratten

waarbij geen afwijkingen werden gevonden maar dit betrof “normale”, niet-gemanipuleerde

dieren. Deze onderzoekers hebben voor het gebruik van genetisch gemanipuleerde muizen

gekozen omdat men verwachtte in het geval van een negatief resultaat een zeer krachtige

uitspraak te kunnen doen over de vraag of GSM-straling kanker zou kunnen veroorzaken.

Maar nu het resultaat positief blijkt te zijn is het niet duidelijk wat voor conclusie men er aan

moet verbinden.

Ook bij laboratoriumonderzoeken is dus sprake van een onduidelijke situatie waarin

experimenten elkaar tegenspreken. De reden hiervan is onduidelijk. Het zou kunnen zijn dat

er maar een heel klein effect is. Of zelfs misschien wel helemaal geen effect. In dat geval

wordt de uitkomst bepaald door toevalligheden die van experiment tot experiment

verschillen.

Maar het zou ook kunnen zijn dat het resultaat afhangt van bepaalde, op dit moment nog

onbekende omstandigheden

Overgevoeligheid voor radiofrequente straling

Overgevoeligheid voor elektromagnetische straling is een verschijnsel dat in de jaren tachtig

voor het eerst van zich deed spreken en waaraan vooral in Zweden veel aandacht is

besteed. De mensen die het betreft hebben klachten zoals slaapstoornissen, hoofdpijn,

duizeligheid en huidaandoeningen die zij wijten aan elektromagnetische straling. In eerste

instantie werden vooral de velden afkomstig van computerbeeldschermen als schuldige
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aangewezen. Later werden ook andere bronnen van elektrische en magnetische velden

(“elektromagnetische straling”) zoals TL-lampen en mobiele telefoons als oorzaak

aangemerkt. De genoemde klachten zijn niet specifiek: ze kunnen door een groot aantal

andere factoren veroorzaakt worden. Uit onderzoek onder mensen met klachten bleek dat

zij merkten dat  de klachten verergerden als zij dachten te zijn blootgesteld aan straling. Het

bleek echter dat ze niet betrouwbaar konden vaststellen of ze feitelijk wel of niet waren

blootgesteld.

Arnetz8 heeft een groep medewerkers van een Zweedse verzekerings-maatschappij

onderzocht. Het bleek dat de mensen die klaagden over elektromagnetische

overgevoeligheid veelal op de afdeling klantenservice werkten en dat deze mensen ook de

hoogste werkdruk hadden. Ook in ergonomisch opzicht waren hun arbeidsomstandigheden

slecht. Dit doet vermoeden dat in dit geval de klachten eerder gerelateerd waren aan

werkdruk.

De waarnemingsdrempel voor elektrische stromen met een frequentie 50 Hz verschilt van

persoon tot persoon. Mogelijk geldt dit ook voor stromen die veroorzaakt worden door

elektromagnetische straling. Uit een onderzoek aan de Universiteit van Graz (Oostenrijk)9

waarbij proefpersonen middels twee elektroden letterlijk onder spanning (van onbekende

grootte) werden gezet bleek dat ongeveer 2% van de proefpersonen een duidelijk lagere

waarnemingsdrempel had. Bovendien bleek dat veel mensen uit deze groep zichzelf

inderdaad als “overgevoelig” beschouwden. Dit resultaat betekent niet dat ook 2% van de

bevolking klachten heeft. Ze hebben misschien een grotere kans om klachten te

ontwikkelen.

Verder wordt soms beweerd dat het slaappatroon kan worden beï nvloed door

elektromagnetische straling. Een invloed van elektromagnetische straling op de productie van

melatonine (een hormoon dat van invloed is op het dag/nacht ritme en dat bovendien

remmend kan werken op sommige soorten kanker) die wel eens is gesuggereerd, kon niet

worden aangetoond.

Het kan niet uitgesloten worden dat sommige mensen overgevoelig zijn voor

elektromagnetische straling. Door de aspecifieke aard van de symptomen zal het niet

eenvoudig zijn dit aan te tonen.
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Normen voor de gezondheid

Omdat (sterke) radiostraling een nadelig effect kan hebben zijn er richtlijnen nodig om die

nadelige effecten te voorkomen. De richtlijnen zijn gebaseerd op de gevolgen van

warmteontwikkeling door de straling.

Behalve verschijnselen welke direct of indirect het gevolg zijn van opwarming, zijn er ook

effecten waargenomen zoals geboorteafwijkingen, onvrucht-baarheid, effecten op hart- en

bloedvaten, op het afweersysteem en op het hormoonstelsel. Maar deze effecten treden pas

op bij een zo sterke straling dat die toch al een te grote temperatuursverhoging veroorzaakt.

Dat betekent dat als de hoeveelheid straling veilig is met betrekking tot opwarming, de

andere effecten niet zullen optreden.

Uit onderzoek is gebleken dat een menselijk lichaam ongeveer 0,1 tot 0,5°C opwarmt bij

een warmteopname (SAR) van 2 tot 4 W/kg. Bij gezonde mensen zal een dergelijke

temperatuursverhoging niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook tijdens zonnebaden of

het leveren van lichamelijke inspanning stijgt de lichaamstemperatuur enkele tienden van een

graad.

Volgens medici is een temperatuurverhoging van meer dan één graad Celsius ongewenst.

Een dergelijke opwarming is te vergelijken met de opwarming die men krijgt door elke twee

minuten een kop hete thee te drinken. Bij een SAR kleiner dan 4 W/kg zullen onder normale

omstandigheden geen gezondheidseffecten optreden. Deze waarde is gebaseerd op

bestraling van het gehele lichaam.

Het is echter nodig om een zekere veiligheidsmarge aan te houden, om de volgende redenen:

• Verschillen in omgevingsfactoren (temperatuur en luchtvochtigheid) kunnen de effecten

versterken;

• Variatie in gevoeligheid van verschillende mensen voor straling kan zich voordoen;

• De grootte van een mens (lichaamsafmeting) kan het effect beï nvloeden;

• Kinderen zijn over het algemeen gevoeliger voor deze straling;

• Oudere mensen kunnen gevoeliger zijn door de vermindering van warmteregulatie in het

lichaam.
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In bepaalde omstandigheden kan een concentratie optreden door het reflecteren, bundelen

of verstrooien van straling. Dit is ook een reden om een extra veiligheidsmarge in acht te

nemen en daarmee een eventuele overschrijding te voorkomen. Een laatste aanleiding tot

een veiligheidsmarge is de onzekerheid over het specifieke karakter van GSM-straling

(pulserende straling). Het is echter nog niet aangetoond dat er door deze karakteristiek

inderdaad andere effecten dan het opwarmen van weefsel kunnen optreden.

De Gezondheidsraad heeft besloten een veiligheidsmarge van 10 te nemen om altijd binnen

de temperatuurgrens voor lichaamsopwarming van 1°C te blijven. Een extra

veiligheidsmarge van 5 is vastgesteld voor de gewone bevolking ten opzichte van de

beroepsbevolking10. Deze extra veiligheidsmarges resulteren in een SAR-waarde voor de

gewone bevolking van 0,08 W/kg. Deze grenswaarde geldt voor bestraling van het gehele

lichaam en is met name voor de omwonenden van basisstations van belang. Bij deze

hoeveelheid straling wordt een warmte opgewekt die gelijk is aan ongeveer één kop hete

thee per twee uur.

De grenswaarden liggen hoger wanneer alleen het hoofd aan straling wordt blootgesteld. De

warmte die in het hoofd wordt opgewekt kan dan via de bloedsomloop naar andere delen

van het lichaam worden afgevoerd. Voor de beroepsbevolking is dit 10 W/kg en voor de

gewone bevolking 2 W/kg (een veiligheidsmarge van 5). Deze waarde is vooral voor

gebruikers van GSM-telefoons relevant.

De SAR is helaas niet makkelijk meetbaar. De elektrische veldsterkte van het

elektromagnetische veld kan wel relatief eenvoudig worden gemeten. Daarom is met behulp

van laboratoriumexperimenten het verband bepaald tussen de SAR enerzijds en de

elektrische veldsterkte anderzijds. De daaruit resulterende maximale sterktes voor het

elektrische veld zijn als functie van de frequentie uitgezet in de onderstaande grafiek. De

formules waarmee deze grafiek is berekend staan in de tabel op de volgende bladzijde.

Het blijkt dat bij 900 MHz een SAR van 0.08 W/kg overeenkomt met een elektrische

veldsterkte van 51 V/m ( = volt per meter de eenheid, waarin de

elektrische veldsterkte wordt uitgedrukt). Bij 1800 MHz bedraagt deze waarde 81 V/m.
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frequentie (f) maximaal toelaatbare elektrische veldsterkte

(V/m) voor de algemene bevolking

300 Hz – 2,88 kHz 250/f (f in kHz)

2,88 kHz – 1 MHz 87

1 MHz – 10 MHz 87/f 0.5 (f in MHz)

10 MHz – 400 MHz 28

400 MHz – 2 GHz 53xf0.72 (f in GHz)

2 GHz – 10 GHz 87

10 GHz – 300 GHz 78xf0.16 (f in GHz)

De in de tabel vermelde grenswaarden worden door gezaghebbende internationale

organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Internationale

Stralingsbeschermings Vereniging IRPA als veilige waarden gezien. Men duidt ze in de

wandeling vaak aan als “de IRPA-normen”. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat de

veldsterkte in woningen beneden GSM-basisstations royaal beneden de bovenstaande

grenswaarden liggen. Wel is o.a. de WHO van mening dat het probleem van plaatselijke

blootstelling aan radiofrequente straling zoals die optreedt bij het gebruik van mobiele

telefoons nader moet worden onderzocht. Omdat deze manier van blootstelling tot voor kort

niet veel voorkwam zijn er op dit specifieke terrein weinig onderzoeken verricht. Er is een

onderzoeksprogramma opgesteld waarvan de resultaten in de komende jaren bekend zullen

worden.
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Italië en Zwitserland11 hebben hebben de norm voor ruimten waarin regelmatig personen

voor langere tijd verblijven met ongeveer een factor 10 verlaagt. De Zwitsers hebben

daarbij expliciet aangegeven dat de normen voor het gebruik van GSM-telefoons niet

worden verlaagd. Had men dit niet gedaan dan zou het zelf gebruiken van GSM-telefoons

(in Zwitserland) illegaal zijn geweest.

Nu heeft deze verlaging eerder een symbolische dan een praktische betekenis aangezien ook

deze verlaagde waarden in de woningen vlakbij een GSM-basisstation niet zullen worden

overschreden

Aanzienlijk verder gaat men in Oostenrijk. Daar heeft de deelstaat Salzburg besloten dat het

veld van zenders die gepulste straling produceren (zoals GSM-basisstations) in woningen

niet sterker mag zijn dan 0,6 V/m, dat wil zeggen een factor 100 beneden de IRPA-norm.

Van een dergelijke lage normwaarde kan niet op voorhand worden gezegd dat alle GSM-

zenders er aan zullen voldoen.
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GSM-straling

GSM-straling kan afkomstig zijn van twee verschillende bronnen; de GSM-zendmasten en

de GSM-telefoons. De straling van deze twee verschillende bronnen is vrijwel identiek,

maar het uitgezonden vermogen is verschillend.

Een GSM-netwerk is opgebouwd uit een groot

aantal aan elkaar grenzende “cellen”. In elke cel

bevindt zich een basisstation dat communiceert met

de GSM-telefoons welke zich binnen de cel

bevinden. De grootte van de cellen wordt bepaald

door het aantal telefoongesprekken per vierkante

kilometer dat de exploitant van het netwerk

verwacht. Een cel kan een maximale straal van 35

km hebben maar in de praktijk bedraagt deze

slechts enkele kilometers. Voor een landelijk

dekkend netwerk dat op 900 MHz werkt zijn tussen

de 2 à 3000 basisstations nodig. Voor een netwerk

dat op 1800 MHz werkt zijn dit er nog meer door

het kleinere bereik van de zenders op deze

frequentie.

Een GSM-basisstation bestaat doorgaans uit een drietal zenders. Elke zender bevat

maximaal vier kanalen. Het eerste kanaal van een zender zendt voordurend uit, ook als er

geen telefoongesprekken worden gevoerd. Dit biedt GSM-telefoons de mogelijkheid

eigenschappen van het basisstation te bepalen. Het eerste kanaal kan zes

telefoongesprekken tegelijkertijd afhandelen. De andere kanalen kunnen acht gesprekken

per kanaal verwerken en worden, voor zover aanwezig, bijgeschakeld wanneer dat nodig is.

Een basisstation met drie zenders waarin zich steeds vier kanalen bevinden kan dus

maximaal 90 telefoongesprekken tegelijkertijd verwerken.

Het vermogen van GSM-zendmasten is weliswaar hoger dan dat van de GSM-telefoons

maar het verschil is niet erg groot. Het totale uitgezonden vermogen van de drie zenders bij
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elkaar bedraagt in het algemeen enkele tientallen Watts. Het zou ook weinig zin hebben de

basisstations uit te rusten met veel sterkere zenders dan de GSM-telefoontjes. Het

telefoontje zou in dat geval het basisstation wel kunnen ontvangen maar het basisstation zou

het telefoontje niet kunnen ontvangen, zodat er toch geen succesvolle verbinding tot stand

zou komen.

Het aantal frequenties waarover een netwerkoperator kan beschikken is beperkt. Het is de

kunst om met dit beperkte aantal frequenties zo veel mogelijk gesprekken tegelijkertijd te

kunnen verwerken. Daarom is een basisstation met een hoog vermogen niet alleen zinloos,

maar zelfs ongewenst. De door een dergelijk basisstation gebruikte frequenties zouden voor

andere cellen in de wijde omgeving onbruikbaar zijn wat het aantal mogelijke verbindingen

sterk zou reduceren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wanneer het aantal gebruikers

van GSM-telefoons sterk stijgt, de trend richting kleinere cellen en dus kleiner vermogen

gaat.

Om de stralingsbelasting ten gevolge van een zender te bepalen is het niet voldoende alleen

het vermogen van de zender te kennen. Veel zenders, en zeker GSM-basisstations, maken

gebruik van antennes die het signaal in een bepaalde richting bundelen in plaats van het in

alle richtingen even sterk uit te zenden. De antennes die voor GSM-zendmasten worden

gebruikt bundelen het signaal zeer sterk in bijna horizontale richting. De versterking in

horizontale richting bedraagt ongeveer een factor 40.

In de figuur hiernaast is het zijaanzicht van de

stralingsrichting van een zendmast te zien.

Deze is iets naar beneden gericht ten

opzichte van horizontaal. De zendmasten zijn

op deze wijze het meest effectief. Doordat

de straling in horizontale richting is

gebundeld wordt in de andere richtingen en

met name naar beneden minder vermogen

uitgestraald. Recht naar beneden wordt het uitgezonden signaal ongeveer een factor 100

verzwakt.

Zijaanzicht van de relatieve versterking van de
uitgezonden straling van een zendmast. Dit geeft
de richting van de uitgezonden straling weer.
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Uitgaande van het zendervermogen en het antennepatroon welke ons door één aanbieder

(Telfort) ter beschikking waren gesteld hebben we de stralingssterkte rondom een 1800

MHz GSM-mast berekend. In de hoofdbundel bedraagt de zgn. elektrische veldsterkte op

3 meter afstand circa 80 V/m, dat wil zeggen dat men daar juist op de grens van de IRPA-

norm zit. Wanneer men aanneemt dat de onderkant van de antenne zich ongeveer drie meter

boven het dak bevindt (de antennes worden vaak op liftschachten geplaatst) dan is de

sterkte van het elektromagnetische veld op de bovenzijde van het dak hoogstens 6 V/m; dat

is ongeveer 7 % van de IRPA-norm. De verzwakking ten gevolge van het dak is sterk

afhankelijk van de dakconstructie (dikte van de betonlaag, maasgrootte van het betonijzer

etc.) maar in de literatuur wordt aangegeven dat de verzwakking al gauw een factor 5 à 10

bedraagt. Het stralingsniveau in de woningen direct onder het dak is dan in de orde van 1

V/m, dus iets meer dan 1% van de norm.

Hierbij moet worden opgemerkt dat absorptie van de elektromagnetische straling door de

atmosfeer buiten beschouwing is gelaten. Op afstanden groter dan enkele tientallen meters

speelt deze factor een belangrijke rol, vooral bij 1800 MHz. De straling die wordt

uitgezonden door de kabels die lopen tussen de zenderkast en de antennes is zo gering dat

deze met een gerust hart kan worden verwaarloosd. Het zelfde geldt voor de straling die

door de zenderkasten zelf wordt uitgezonden.

De veldsterkte waaraan omwonenden van een basisstation worden blootgesteld ligt

ongeveer een factor 100 beneden de grenswaarde: op circa 1 V/m. Er is dus sprake van

een ruime extra veiligheidsmarge boven op de veilligheidsmarge die al in de normwaarde is

ingebouwd.

De hier berekende waarde geldt voor een Telfort installatie. Op een recente studiedag12

verklaarde een medewerker van KPN Research dat voor alle GSM-basisstations geldt dat

in de woningen er onder de veldsterkte niet  boven de 1 V/m komt.

Dit wordt weer bevestigd door metingen die in Duitsland zijn uitgevoerd door een

medewerker van de Universität der Bundeswehr in München. Bij metingen in en om

woningen waarop GSM-installaties waren geplaatst bleek dat de veldsterkte hooguit enkele

tiende volts per meter bedroeg13.
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De normen kunnen wel overschreden worden wanneer men op minder dan drie meter

afstand van de antenne in de hoofdbundel gaat staan. Er van uitgaande dat het dak niet

toegankelijk is voor bewoners zou alleen onderhoudspersoneel tijdens werkzaamheden op

het dak in een dergelijke situatie terecht kunnen komen. Het verdient daarom  aanbeveling

om het een veiligheidszone aan te geven middels een geschilderde lijn o.i.d. en de

medewerkers te instrueren dit gebied veiligheidshalve te mijden. Voor de veiligheidszone

kan een cirkel met een straal van ongeveer drie meter worden genomen.

Wanneer de onderkant van de GSM-antenne zich 2,5 meter of meer boven het dak bevindt

kan men in principe overal op het dak gaan en staan zonder de normen te overschrijden Dit

komt door de sterke bundeling door de GSM-antennes van het uitgezonden signaal

Het vermogen van GSM-zendmasten is veel lager dan dat van zendmasten voor radio en

televisie. Het vermogen van een relatief kleine TV-zender bedoeld voor het uitzenden van

regionale televisie is ongeveer 10 kW. De veldsterkte op ongeveer 350 meter van een

dergelijke tv-zender is dan te vergelijken met de maximale veldsterkte ten gevolge van een

GSM-basisstation op het dak, dat wil zeggen ongeveer 6 V/m. Vandaar dat de

plaatsingshoogte van GSM-zendmasten ook lager kan zijn dan een omroepzender, zonder

groter gevaar voor de volksgezondheid.

Het vermogen van GSM-telefoons hangt af van het soort telefoon en de situatie/omgeving

waarin de telefoon gebruikt wordt. Er zijn twee soorten GSM-telefoons: een telefoon met

ingebouwde antenne (handtelefoon) die een maximaal vermogen heeft van 2 Watt en een

telefoon met een externe versterkertrap (booster) en antenne (zoals bijvoorbeeld in een auto

met de antenne op het dak) met een maximaal vermogen van 8 Watt. Dit is toegestaan

omdat in dat geval de antenne verder van de gebruiker verwijderd is. Het gemiddeld

uitgezonden vermogen is veel lager dan de hierboven aangegeven waarden. Dit komt

doordat een GSM-telefoon de spraak van een seconde opslaat en vervolgens samengeperst

in 1/8 seconde uitzendt. Deze techniek wordt gebruikt om met een beperkt aantal

beschikbare frequenties toch een groot aantal gesprekken te kunnen afhandelen. Een ander

voordeel is dat een sterk GSM-signaal niet voortdurend een zwak signaal kan verdringen.
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Het vermogen van een GSM-telefoon is niet altijd constant maar wordt gedurende een

gesprek aangepast aan de ontvangst. Bij een slechtere ontvangst zal de telefoon met meer

vermogen gaan uitzenden om een goede verbinding te blijven behouden.

Het gebruik ver van de dichtstbijzijnde zendmast verwijderd en het gebruik in kelders zal

resulteren in een verhoging van vermogen.

Ook het gebruik van een handtelefoon in

een auto kan leiden tot een hoger vermogen

aangezien de metalen kooi van een auto de

straling van het telefoontje afschermt.

Bovendien kan reflectie van straling tegen

bijvoorbeeld het dak van de wagen leiden

tot lokaal verhoogde stralingsniveaus. Het

is daarom aan te bevelen in de auto een

“carkit” te gebruiken. Dit heeft tevens als

voordeel dat men beide handen aan het stuur kan houden.

Omdat de telefoon dicht tegen het hoofd wordt gehouden is het blootstellingsniveau in het

hoofd sterk afhankelijk van de constructie van het antennesprietje en zelfs van de manier

waarop de telefoon tegen het hoofd wordt gehouden. De eenvoudige berekeningen die men

in het geval van de GSM-basisstations kan toepassen gelden hier niet, men zal experimenteel

de SAR-waarden moeten bepalen. Het rapport van de Gezondheidsraad1 refereert aan een

onderzoek waaruit bleek dat in het meest ongunstige geval de SAR in het hoofd bij gebruik

van een GSM-telefoon varieert tussen 0,1 en 1,3 W/kg in de hersenen. De figuur hierboven

is afkomstig uit een ander onderzoek en toont de SAR-verdeling op het hoofdoppervlak14.

Het licht gekleurde deel representeerd een SAR van 1,8 W/kg, de donkere buitenrand komt

overeen met 0,2 W/kg.

Verder is er nog een onderzoek van prof. Kuster (ETH, Zürich)15 bekend waarin de

stralingsbelasting ten gevolge van verschillende merken mobiele telefoons is onderzocht. De

spreiding van de SAR-waarden bleek aanzienlijk te zijn: het beste apparaat had een SAR-

waarde van 0.3 W/kg,. De hoogste waarde die in deze test werd gemeten was een SAR

van 1.3 W/kg. De verschillen lijken vooral te worden veroorzaakt door de

SAR-verdeling op het hoofd ten gevolge van
GSM-telefoon.
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antenneconstructie. Het beste toestel dankt zijn goede resultaten aan een speciale

antenneconstructie die van het hoofd af straalt. In ieder geval is duidelijk dat op dit punt nog

wel wat verbeteringen mogelijk zijn.

Alle waarden liggen beneden de limietwaarde van 2 W/kg maar van een royale extra marge

zoals bij de basisstations is hier geen sprake. In een zeer recent onderzoek dat is uitgevoerd

door onderzoekers van TNO en de Universiteit van Utrecht is gebleken dat de

temperatuursverhoging t.g.v. het gebruik van een mobiele telefoon hooguit 0,2 graad Celsius

bedraagt en voornamelijk dicht onder de huid optreedt. Deze verhoging is kleiner dan de 1

graad Celsius die maximaal toelaatbaar wordt geacht.

Een gebruiker kan de blootstelling eventueel reduceren door het gebruik van een zogenaamd

“handsfree-setje’ die worden aangeboden om handsfree op bijvoorbeeld de fiets te kunnen

telefoneren. De telefoon kan dan in een jaszak worden opgeborgen zodat de afstand tot het

hoofd wordt vergroot waardoor de RF-absorbtie in het hoofd drastisch daalt. Men kan de

blootstelling maximaal reduceren door van het gebruik van een mobiele telefoon af te zien .

Concluderend kan worden gesteld dat noch voor omwonenden van GSM-basisstations,

noch voor gebruikers van GSM-telefoons de door de Gezondheidsraad geformuleerde

normen worden overschreden. Voor omwonenden is er zelfs sprake van een ruime marge.

Dit betekent niet dat bij de plaatsing van GSM-masten de stralingsbelasting van de

omwonenden buiten beschouwing kan worden gelaten. Zoals in het vorige hoofdstuk uiteen

is gezet zullen we nooit met absolute zekerheid kunnen zeggen dat de huidige normen

volkomen veilig zijn. Juist omdat we het niet absoluut zeker weten wordt in de

stralingsbeveiliging het Alara-principe gehanteerd. Alara staat voor "As low as reasonably

achievable" en het betekent dat men de stralingsbelasting zo laag moet maken als

redelijkerwijs mogelijk is, ook al bevindt men zich reeds beneden de norm. Er is geen reden

dit principe niet ook bij elektromagnetische straling toe te passen. Sterker nog: de "Richtlijn

radiofrequente straling bij zendinrichtingen" stelt dat onnodige blootstelling moet worden

geminimaliseerd. Bij het plaatsen van masten dient men dus in elke situatie te kijken of de

stralingsbelasting kan worden verminderd. Dat kan bijvoorbeeld door antennes op

hoekpunten van een gebouw te monteren of op hoge masten.
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Het monteren van antennes op voor bewoners toegankelijke plekken zoals dat af en toe

blijkt voor te komen bij penthouses en in de buurt van balkons is in ieder geval ongewenst.

Storing van GSM-straling op elektronische apparatuur

GSM-straling kan een merkbare invloed uitoefenen op elektronische apparatuur. Een GSM-

telefoon kan een storing tot gevolg hebben bij onder andere radio’s en andere telefoons.

Sinds 1 januari 1996 moet alle in de Europese Gemeenschap verkochte apparatuur voldoen

aan de zogenaamde EMC-norm (IEC-601-1-2) die voorschrijft dat elektronische

apparatuur correct moet blijven functioneren bij radiofrequente straling tot een veldsterkte

van 3 V/m. Er zijn echter nog vele oude apparaten in gebruik welke aan geen enkele norm

voldoen. Ook kan niet worden uitgesloten dat nog steeds apparatuur wordt verkocht die

niet aan de EMC-norm voldoet. Van overheidswege wordt dit namelijk niet gecontroleerd,

de fabrikanten worden geacht dit zelf te doen.

De EMC-norm zal in het algemeen voldoende zijn om de omwonenden te vrijwaren van

storing ten gevolge van GSM-basisstations. Anders is het met de GSM-telefoons. Pas op

2,5 meter (GSM-900) respectievelijk 1,8 meter (GSM-1800) is het veld van een GSM-

telefoon zwakker dan 3V/m.

Is storing op radio en tv vervelend, gevaarlijk kan het worden wanneer telefoons storing

veroorzaken in medische apparatuur zoals pacemakers, insulinepompjes,

beademingsapparatuur en hartmonitoren. Het is aan te bevelen om in de buurt van deze

apparatuur de zaktelefoon geheel uit te schakelen. Ook in de zogenaamde “stand-by mode”

zendt de telefoon namelijk af en toe nog een kort berichtje naar het dichtstbijzijnde

basisstation. Hierdoor “weet” het netwerk steeds waar de betreffende mobiele telefoon zich

bevindt en naar welk basisstation dus een binnenkomend telefoongesprek moet worden

gestuurd.

Pacemakers zijn behoorlijk goed beveiligd tegen radiofrequente straling, zeker waar het de

nieuwe modellen betreft. Toch wordt dragers van een pacemaker aangeraden een gsm-

telefoon minstens 15 cm van de pacemaker verwijderd te houden, dus bij voorkeur niet in
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de binnenzak van een jasje. Bij een normale afstand tot zendmasten zullen zich geen

problemen voordoen

Overigens is het niet bekend dat dit soort storing in pacemakers slachtoffers heeft

veroorzaakt. Het effect dat optreedt is dat het hart onregelmatig begint te slaan. Voor

degene in kwestie kan dit beangstigend zijn. Nadat de zender is uitgeschakeld verdwijnen

deze verschijnselen weer zonder dat er sprake is van blijvende schade.

Ook de radiosterrenwacht in Westerbork heeft melding gemaakt van storingen in de

metingen ten gevolgen van GSM-straling. De metingen worden hierdoor zelfs waardeloos.

Een ander bekend voorbeeld is dat GSM-telefoons niet aan boord van een vliegtuig

gebruikt mogen worden, aangezien dit de apparatuur in de cockpit stoort (hetzelfde geldt

trouwens voor schootcomputers). Tenslotte zijn er ook meldingen van storingen door GSM-

telefoons op boordcomputers van bussen en op alarminstallaties.

Wie meent storing te ondervinden ten gevolge van zendapparatuur kan zich wenden tot de

Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) in Groningen. Deze organisatie kan metingen

uitvoeren om de bron van de storing vast te stellen. Wel dient men er zeker van te zijn dat

de gestoorde apparatuur aan de normen voldoet want in het geval van een onterechte klacht

kan de RDR onderzoekskosten in rekening brengen.
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Noten (toelichting)

1 Rapport van de Gezondheidsraad: Radiofrequente elektromagnetische velden (300
Hz - 300 GHz).Dit rapport behandelt een veel groter frequentie bereik waarbinnen
de frequenties van de GSM-telefoons vallen

2 Zie bijvoorbeeld het medische handboek “Radio-Frequency and  LF
Electromagnetic Energies - A Handbook for health  professionals”,  R.T. Hitchcock
en R.M. Patterson (Van Nostrand Reinhold) 1995

3 De hier bedoelde beschadigingen zijn (nadelige) ionisaties, waarbij    bindingen op
moleculair niveau worden verbroken. Straling die daartoe in staat is wordt ook wel
ioniserende straling (“radioactieve straling”) genoemd. Elektromagnetische straling
met lagere frequenties zoals infrarood en radiofrequente straling kan geen ionisaties
veroorzaken en wordt daarom ook wel niet-ioniserende straling genoemd.

4 De drie onderzoeken zijn gepubliceerd in de volgende drie artikelen:
"Cancer Incidence and mortality and proximity to TV towers", B. Hocking, I.R.
Gordon. H.L. Grain en G.E. Hatfield, Medical Journal of Australia Vol. 165, 2-16
dec.1996 pp.601-605     (het in de tekst genoemde kommentaar hierop is: "Cancer
and TV towers: association but not causation", R.A. Cartwright, Medical Journal of
Australia Vol. 165 (2-16 dec.1996)
pp.599-600)
"Cancer Incidence near Radio and Television Transmitters in Great Britain. I. Sutton
Coldfield Transmitter", H. Dolk, G. Shaddick, P. Walls, C. Grundy, B. Thakrar, I.
Klienschmidt en P. Elliot, American Journal of Epidemiology Vol.145 nr.1 (1 jan.
1997) pp. 1-9
"Cancer Incidence near Radio and Television Transmitters in Great Britain. II. All
High Power Transmitters", H. Dolk, P. Elliot, G. Shaddick, P. Walls en B. Thakrar,
American Journal of Epidemiology Vol.145 nr.1 (1 jan. 1997) pp. 10-17

5 De hier opgegeven vermogens zijn zgn. EIRP-vermogens. EIRP = Effective
Isotropic Radiated Power (effectief isotroop uitgestraald vermogen);  het vermogen
van een (fictieve) zender die in alle richtingen evenveel uitstraalt als de werkelijke
zender in zijn hoofdrichting

6 “Lymphomas in Eµ-Pim1 Transgenic Mice Exposed to Pulsed 900 MHz.”, M.H.
Repacholi et al. Electromagnetic Fields. Rad Res 147:631-640, 1997.

7 Een interview met de onderzoeker is te lezen in de FGF Newsletter 3/97, die van
internet kan worden opgehaald: http://www.fgf.de/

8 “Electro sensitivity”, B. Arnetz. Proceedings International Seminar on Biological
Effects of Static and ELF Electric and Magnetic Fields and Related Health Risks
Bologna, Italy, June 4 & 5 1997. ICNIRP 4/97
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9 FGF Newsletter, 2/95, pagina 10.

10 Onder beroepsbevolking worden in dit geval verstaan: mensen die beroepshalve met
elektromagnetische straling te maken hebben, zoals antennemonteurs. Bouwvakkers
die voor onderhoudswerkzaamheden op een dak moeten zijn behoren niet tot deze
groep.

11 Het besluit en een toelichting hierop staan op internet:
http://www.admin.ch/buwal/presse/1999/d9902161.htm

12 L. Lagendijk , Studiedag GSM en gezondheid, Utrecht, 18 juni 1999

13 M. Wuschek, Elektrosmog-Report 3e jaargank nr. 12, december 1997.
Te vinden op internet onder http:datadiwan.de/esmog/es_97_12.htm.

14 De figuur is afkomstig uit de FGF Newsletter 3/98, pagina 7.

15 Elektrosmog-Report 3e jaargank nr. 12, december 1997.
Te vinden op internet onder http:datadiwan.de/esmog/es_97_12.htm.

Verdere informatie

Veel informatie over GSM-telefonie en de biologische effecten daarvan is te vinden op

internet. Hieronder volgen een aantal verwijzingen naar interessante web-sites.

• http://www.mcw.edu/gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html

 Een verzameling van antwoorden op veel gestelde vragen over mobiele telefoons onder

de titel: ‘Cell Phone Antennas and Human Health’.

• http:/www.ecomarkt.nl/sgm

Website van sw Stichting Meldpuntennetwerk Gezondheid en Millieu.

• http://www.who.int/peh-emf

 Website van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bevat veel verwijzingen naar andere

interessante web-sites.

• http://ccnga.uwaterloo.ca/~jscouria/GSM/gsmreport.html

Veel informatie over de technische kant van GSM-telefonie

• http://www.fgf.de/
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Website van de Forschungsgemeinschaft Funk  e.V., een organisatie opgezet door

fabrikanten van zendapparatuur en elektriciteitsproducenten die onderzoek op gebied

van elektromagnetische straling wil stimuleren.

• http://www.rdr.minvenw.nl/

Website van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie, op dit moment nog in opbouw

• http://www.ssi.se/

Website van de Zweedse organisatie voor stralingbescherming

• http:datadiwan.de/esmog

Groot aantal berichten over het thema “elektrosmog”
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