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Nieuwsbrief 13 mei  2014 

 

Deze maand wederom informatie over elektrosmog. Vooral elektrosmog op werkplekken. Zeer actueel, daar 

minister Asscher maatregelen wil nemen om de werkstress te verminderen. 

http://www.bnr.nl/feeds/anp/BIN/521347-1405/asscher-neemt-maatregelen-tegen-werkstress Helaas praat hij 

niet over de stress die veroorzaakt wordt door elektrosmog. Elektrosmog is een verzamelnaam voor diverse 

soorten elektrische velden veroorzaakt door elektrische apparaten en door zenders. Elektrosmog op het werk 

kan voor extra ziekteverzuim zorgen.  

 

Het Duitse verzekeringsbedrijf Allianz heeft enkele jaren geleden al haar bureauwerkplekken door een 

bouwbioloog laten nameten op elektrosmog en zijn saneringsvoorstellen doorgevoerd. Met gevolg een daling 

van het ziekteverzuim met 2% en een stijging van de klanttevredenheid met 17%. Kosten ±€250 per werkplek, 

met andere woorden gratis.  

 

Bij uw bedrijf is dat ook mogelijk en ik kan u in het gehele traject begeleiden. In het tijdschrift de Zaak 

http://tijdschrift.dezaak.nl/editie-3-2014/page/56-57 staat er een artikel over mij naar aanleiding van het meten 

van elektrosmog op bureauwerkplekken. Neem contact met mij op voor aanvullende informatie. 

 

Onlangs stond er een artikel in het dagblad De Telegraaf http://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7B8/Nd6MQ over 

de grote hoeveelheid antennes in Nederland.  Wilt u weten waar de telefoonzenders bij u in de buurt staan? 

Kijk op http://www.gsmmasten.nl/ Nogmaals u kunt zich beschermen tegen de straling van antennes. IBN 

bouwbiologen kunnen de intensiteit van de straling in uw slaapkamer meten en u gericht adviseren hoe deze 

straling is de reduceren. Reducties van 99,9% zijn zonder meer mogelijk.   

 

Dit is ook een interessant artikel http://superfoodleven.nl/bescherm-jezelf-tegen-electrosmog-met-superfoods/ 

Waar in goed uitgelegd staat wat elektrosmog is en wat het doet. Naar mijn neming zijn er twee manieren om 

elektrosmog te verminderen en dat zijn. Verwijderen van de bron of afscherming. Met andere woorden niet 

zelf maken. Dus geen wifi in huis, geen draadloze telefoons gebruiken, stekkers uit het stopcontact trekken en 

dergelijke. Het afschermen gaat met behulp van speciale elektrakabels, speciale afscherm verf er zijn zelfs 

afscherm klamboes. Ontstoren met andere apparaten is niet mogelijk. 

 

http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/inhoud/  
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