
In deze brochure wordt ingegaan op:

• verschillende soorten mobiele telefoons (ook wel ‘zaktelefoons’ genoemd);

• de radiofrequente straling die mobiele telefoons uitzenden;

• de effecten op het menselijk lichaam van blootstelling aan radiofrequente straling;

• de door de Gezondheidsraad geadviseerde blootstellingslimieten;

• het gebruik van mobiele telefoons in een aantal specifieke situaties;

• de taken van de overheid.

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

• Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

• Verkeer en Waterstaat (V en W)

• Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
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1 Mobiele telefoons

Voorzover nu bekend is, heeft het

gebruik van een mobiele telefoon

geen negatieve gevolgen voor de

gezondheid. Dit blijkt uit een rapport

van de Gezondheidsraad. Toch

blijven veel mensen bezorgd over de

mogelijke gevolgen van de

radiofrequente straling die door een

mobiele telefoon wordt uitgezonden.

Deze brochure geeft een antwoord

op de meest gestelde vragen over de

gezondheidsaspecten van het

gebruik van mobiele telefoons.

Toenemend gebruik

Het aantal mensen dat een mobiele telefoon

bezit, groeit sterk. De mobiele telefoon werd

vroeger vrijwel alleen zakelijk gebruikt, maar

tegenwoordig nemen ook steeds meer parti-

culieren een abonnement. Het grote voordeel

van de mobiele telefoon is dat mensen op

veel meer plaatsen kunnen telefoneren dan

voorheen. Bijvoorbeeld in de tuin, in de auto

of op straat. Hun bereikbaarheid is daarmee

toegenomen.

Verschil met ‘gewone’ telefoons

Mobiele telefoons onderscheiden zich van

‘gewone’ telefoons doordat ze geen snoer

hebben. De informatie-uitwisseling (‘het

gesprek’) vindt plaats via radiofrequente

straling. Een mobiele telefoon is daarom te

vergelijken met een gecombineerde radio-

zender en -ontvanger. Er gaat een signaal van

de telefoon naar een zendmast of een basis-

station, en andersom.

Het gebruik van mobiele telefoons (ook wel ‘zaktelefoon’ of ‘draad-

loze telefoon’ genoemd) neemt zowel zakelijk als privé toe. Mobiele

telefoons zijn er in alle soorten en maten. In deze brochure wordt een

onderscheid gemaakt tussen mobiele telefoons voor lokaal gebruik

(voornamelijk in en rondom het huis), voor landelijk gebruik (voor-

namelijk ‘GSM’) en voor gebruik in de auto (‘autotelefoons’).

Soorten mobiele telefoons

Er zijn verschillende soorten mobiele tele-

foons. Een veel toegepaste indeling is:

• lokaal gebruik

• landelijk gebruik

• autogebonden gebruik

Lokaal gebruik (voornamelijk in en rondom

het huis)

Mobiele telefoons voor lokaal gebruik hebben

een bereik van ongeveer 150 meter. Deze

telefoons werken met een basisstation dat op

het telefoonnet wordt aangesloten. Het gaat

hierbij bijvoorbeeld om de telefoons van het

type CT.0, CT.1 en DECT. Daarnaast is er nog

een kleine groep mobiele telefoons voor

lokaal gebruik die kunnen werken met een

openbaar basisstation. Hieronder vallen de

zogenaamde greenpoint- en greenhopper-

telefoons (CT.2). Met deze telefoons wordt

voornamelijk buitenshuis getelefoneerd.
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Autogebonden gebruik

Lokaal gebruik

Landelijk gebruik
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Landelijk gebruik (voornamelijk ‘GSM’)

Mobiele telefoons voor landelijk gebruik (‘met

een landelijke dekking’) zijn telefoons die

geen basisstation nodig hebben, maar direct

contact hebben met een netwerk van zend-

masten. Met deze toestellen kan dus overal in

Nederland getelefoneerd worden, mits er op

maximaal 5 à 6 kilometer afstand een zend-

mast staat.

Er zijn in Nederland verschillende netwerken,

waarvan het GSM-net het snelst groeit.

Daarnaast zijn er het ATF2- en het ATF3-net

(het ‘NMT-net’). Het aantal gebruikers van

deze netwerken neemt af. Binnenkort zal er

een nieuw netwerk worden geïntroduceerd:

het DCS 1800-netwerk.

Autogebonden gebruik (‘autotelefoons’)

In tegenstelling tot andere mobiele telefoons

is bij autotelefoons de antenne op de buiten-

zijde van de auto geplaatst. Ze worden echter

wel tot de mobiele telefoons gerekend omdat

ze van dezelfde technologie gebruik maken.

Verklaring afkortingen

ATF  Autotelefoon

CT Cordless Telephone

DCS Digital Communications System

DECT Digital Enhanced Cordless

Telephone

GSM Global System for Mobile

Communication

NMT Nordic Mobile Telephone

Mobiele telefoons maken gebruik van natuurkundige

eigenschappen van radiofrequente straling om informatie

over te dragen. Datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld

afstandsbedieningen, anti-diefstalvoorzieningen, radar en

zendmasten.

Vermogen en frequentie

• vermogen  uitgezonden energie per

tijdseenheid

• frequentie   het aantal malen dat

een regelmatig herhaalde beweging

(bijvoorbeeld een trilling) in een

zekere tijd plaatsheeft

• hertz  de eenheid van frequentie (in

trillingen per seconde)

• kilohertz  duizend hertz (103 Hz)

• megahertz  miljoen hertz (106 Hz)

• gigahertz   miljard hertz (109 Hz)

Elektromagnetische straling

Radiofrequente straling is een vorm van

elektromagnetische straling. Andere vormen

van elektromagnetische straling zijn ultra-

violetstraling, zichtbaar licht en infrarood-

straling. Radiofrequente straling verschilt van

deze vormen van straling door haar frequentie

en energie-inhoud.

Frequentiegebied

Radiofrequente straling beslaat het frequentie-

gebied van 30 kilohertz tot 300 gigahertz.

Mobiele telefoons gebruiken daar maar een

klein deel van, namelijk het frequentiegebied

tussen 30 megahertz en 1,8 gigahertz.
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straling op het menselijk lichaam

Blootstelling aan radiofrequente straling

Iedereen wordt op vrijwel elk moment van de

dag blootgesteld aan radiofrequente straling.

Dit is niet alleen het geval bij het gebruik van

een mobiele telefoon, maar ook in de nabij-

heid van een zendmast en in de omgeving

van mobiele zendapparatuur zoals mobilo-

foons en portofoons. In de meeste gevallen

heeft deze radiofrequente straling geen

negatieve effecten op de gezondheid. Die

plekken waar blootstelling wel schadelijk kan

zijn voor de gezondheid, zijn afgesloten voor

het gewone publiek. Deze brochure beperkt

zich tot de mogelijke effecten van door

mobiele telefoons uitgezonden radio-

frequente straling.

De mogelijke effecten van radiofrequente

straling op de mens

De radiofrequente straling van mobiele tele-

foons leidt volgens de huidige wetenschap-

pelijke inzichten niet tot verhoogde gezond-

heidsrisico’s. Dat wil echter niet zeggen dat

radiofrequente straling geen effect kan

hebben op de mens. Afhankelijk van de

frequentie van de uitgezonden straling

kunnen in het lichaam de volgende effecten

optreden:

• opwarming van weefsel (warmte-

effecten);

• het ontstaan van elektrische stroompjes;

• eventuele andere effecten.

Warmte-effecten

Mobiele telefoons zenden en ontvangen op

een frequentie die ligt tussen 30 megahertz

en 1,8 gigahertz. In dit frequentiegebied kan

blootstelling leiden tot warmte-opwekking.

Dat gebeurt wanneer het lichaam energie

opneemt. Een dergelijke warmte-toename is

een natuurlijk verschijnsel. Het komt bijvoor-

beeld ook voor bij het sporten en het zonne-

baden. Schadelijk zijn warmte-effecten pas als

de temperatuur van het lichaamsweefsel

hoger wordt dan 41 graden Celsius. Het uit-

gezonden vermogen van mobiele telefoons is

bij lange na niet zo krachtig dat dergelijke

warmtestijgingen kunnen ontstaan.

In de meeste gevallen is het niet schadelijk voor de gezondheid om

in aanraking te komen met radiofrequente straling. De plekken

waar blootstelling wel schadelijk kan zijn, zijn voor het gewone

publiek niet toegankelijk. Volgens de huidige wetenschappelijke

inzichten is het gebruik van een mobiele telefoon niet schadelijk.

Elektrische stroompjes

Radiofrequente straling kan bij frequenties

lager dan 10 megahertz elektrische stroompjes

in het lichaam veroorzaken. Ook elektrische

stroompjes zijn een natuurlijk verschijnsel. Het

lichaam wekt zelf elektriciteit op, onder

andere om spieren en zenuwen te activeren.

Mobiele telefoons zenden uit op een fre-

quentie hoger dan 10 megahertz en kunnen

dus geen elektrische stroompjes veroorzaken.

Eventuele andere effecten

Over de eventuele andere effecten van

radiofrequente straling op de gezondheid is

de wetenschappelijke wereld het nog niet

eens. Tot op heden is uit onderzoek niet

gebleken dat er nadelige effecten op de

gezondheid zijn.

Uit onderzoeken naar de relatie tussen lang-

durige blootstelling en kanker is niet aan-

nemelijk geworden dat radiofrequente

straling het DNA beschadigt. Het is dan ook

zeer onwaarschijnlijk dat kanker wordt

veroorzaakt door de radiofrequente straling

die door mobiele telefoons wordt uit-

gezonden.

Het verschil met radio-activiteit

Radiofrequente straling heeft niets te

maken met radio-activiteit.

Radiofrequente straling heeft namelijk

een veel lagere energie-inhoud dan de

straling die röntgentoestellen of radio-

actieve stoffen uitzenden.
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Met de toename van de mobiele

telefonie is ook het aantal zendmasten

toegenomen. Met name voor GSM-

telefonie zijn de laatste jaren veel

masten gebouwd. Vaak wordt de vraag

gesteld of het gevaarlijk is om aan de

voet van zo’n zendmast te wonen. Het

antwoord daarop is ‘nee’. De meeste

GSM-zendmasten zijn zo’n 40 meter

hoog, en het vermogen wordt voor het

overgrote gedeelte horizontaal uit-

gezonden. Aan de grond is er dus

weinig van de straling van de zend-

installatie te merken. Uit metingen blijkt

dat aan de voet van de zendmast de

blootstelling slechts 1 procent bedraagt

van wat de Gezondheidsraad nog

acceptabel vindt. De limieten van de

Gezondheidsraad worden dus bij lange

na niet overschreden.

Blootstellingslimieten

Diverse internationale organisaties hebben

adviezen geformuleerd voor de maximale

blootstelling aan radiofrequente straling, de

zogenaamde ‘blootstellingslimieten’. Door

deze adviezen op te volgen, kunnen

schadelijke effecten op de gezondheid

worden voorkomen. De adviezen verschillen

weinig van elkaar. Het meest recente advies is

afkomstig van de Gezondheidsraad (het

adviesorgaan van de Nederlandse overheid

op het gebied van gezondheidsvraag-

stukken). Hieronder wordt daar nader op

ingegaan.

Te hoge stijging lichaamstemperatuur

voorkomen

Hiervoor is al aangegeven dat de radio-

frequente straling die door mobiele telefoons

wordt uitgezonden, een geringe stijging van

de lichaamstemperatuur tot gevolg kan

hebben. De blootstellingslimiet die de

Gezondheidsraad heeft geformuleerd, is erop

gericht te voorkomen dat de lichaamstempe-

ratuur te veel stijgt. Bij mobiele telefoons is

daarbij met name de warmtestijging in het

hoofd en de hersenen van belang.

Veiligheidsmarges ingebouwd

Bij het bepalen van de limiet heeft de

Gezondheidsraad ruime veiligheidsmarges

ingebouwd. Eén van de belangrijkste redenen

daarvoor is dat een grens tussen ‘veilig’ en

‘onveilig’ niet scherp te trekken is. Mensen

zijn namelijk niet allemaal even gevoelig voor

radiofrequente straling en de daardoor op-

gewekte warmte. Gevoeliger voor warmte

zijn personen met een slechte warmtere-

gulatie, zoals mensen met problemen met het

hart of de bloedcirculatie, patiënten met

koorts of mensen die bepaalde medicijnen

slikken. Waarschijnlijk zijn kinderen, zwangere

vrouwen en oude mensen ook gevoeliger.

Om onveilige situaties volledig uit te sluiten,

is de limiet zodanig gesteld dat de warmte-

stijging die maximaal mag ontstaan, vergelijk-

baar is met de stijging die ontstaat als gevolg

van dagelijkse bezigheden zoals sporten en

zonnebaden.

Mobiele telefoons blijven onder de

geadviseerde limiet

Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat

mobiele telefoons ruim onder de geadviseer-

de limiet blijven. De Gezondheidsraad ziet dus

geen aanleiding om het gebruik van mobiele

telefoons af te raden.

Een te grote blootstelling aan radiofrequente straling kan nadelige gevolgen hebben

voor de gezondheid. Om schadelijke effecten zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de

Gezondheidsraad blootstellingslimieten opgesteld. Bij de bepaling van die limieten zijn

ruime veiligheidsmarges in acht genomen. Alle onderzochte typen mobiele telefoons

blijven onder die limieten, en zijn dus volgens de Gezondheidsraad niet schadelijk in

het gebruik.
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specifieke situaties
Hieronder wordt het gebruik van mobiele telefoons in drie

specifieke situaties belicht:

• gebruik in een ziekenhuis of een vliegtuig;

• gebruik door een drager van een pacemaker;

• gebruik in de auto.

Het gebruik van mobiele telefoons door

dragers van pacemakers

Ook een pacemaker kan gevoelig zijn voor

radiofrequente straling. Dat geldt met name

voor sommige oudere typen. Pacemaker-

dragers wordt aangeraden om altijd een

afstand van tenminste 15 centimeter tussen

pacemaker en mobiele telefoon te houden.

Hierboven is al aangegeven dat mobiele

telefoons die ‘stand-by’ staan, geregeld een

meldsignaal afgeven aan het netwerk. Daar-

om kunnen pacemakerdragers hun mobiele

telefoon beter niet in de binnenzak van

bijvoorbeeld een colbert dragen.

Het gebruik van een mobiele telefoon in de

auto

Wanneer een ‘gewone’ mobiele telefoon,

waarbij de antenne rechtstreeks aan de tele-

foon bevestigd is, in de auto gebruikt wordt,

zal vanwege de afschermende werking van

de metalen carrosserie (‘kooi van Faraday’) de

telefoon vaak met hoger vermogen gaan

zenden om een goede ontvangst te krijgen.

Omdat zelfs het maximaal vermogen onder

de geadviseerde limieten ligt, zal volgens de

Gezondheidsraad ook in dit geval -zelfs bij

langdurig gebruik- geen gezondheidsrisico

optreden.

Het gebruik van mobiele telefoons in een

ziekenhuis of een vliegtuig

Elektr(on)ische apparaten zijn veel gevoeliger

voor radiofrequente straling dan mensen. Bij

blootstellingsniveaus die voor mensen geen

problemen opleveren, kunnen apparaten al

gestoord worden. Storing kan worden

voorkomen door mobiele telefoons die niet

volledig uitgeschakeld zijn, uit de directe

nabijheid (± 1,5 meter) van medische

apparatuur te houden. Op ziekenhuis-

afdelingen met veel medische apparatuur

moet de mobiele telefoon vaak volledig

uitgeschakeld worden. Dit is nodig omdat een

telefoon die ‘stand-by’ staat, geregeld een

signaal afgeeft aan het netwerk. Om de

ongestoorde werking van apparatuur te

garanderen, verbieden ook veel luchtvaart-

maatschappijen het gebruik van mobiele

telefoons in vliegtuigen tijdens de vlucht.

Raadpleeg bij twijfel altijd eerst het dienst-

doend personeel.
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Uiteraard moet de overheid ervoor zorgen dat de bevolking zo min mogelijk negatieve

effecten ondervindt van de blootstelling aan radiofrequente straling. Zij doet dit onder

andere door wetten en regels op te stellen. Daarnaast beschouwt de overheid het als

haar taak om zoveel mogelijk onzekerheden over de mogelijke gevolgen van

blootstelling aan radiofrequente straling weg te nemen. Dit doet zij onder andere door

het opzetten van -en het deelnemen aan- onderzoek.

Vier ministeries hebben een taak

Op het gebied van radiofrequente straling en

blootstelling hebben vier ministeries een taak:

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);

• Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM);

• Verkeer en Waterstaat (V en W);

• Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Dit ministerie is onder andere verantwoor-

delijk voor de regelgeving die goede arbeids-

omstandigheden moet garanderen. Het

Arbobesluit van SZW (Staatsblad 1997 60)

schrijft voor dat apparaten die op de werk-

vloer schadelijke niet-ioniserende elektromag-

netische straling uitzenden (daartoe behoort

ook radiofrequente straling), deugdelijk

geconstrueerd moeten zijn, en in een goede

staat dienen te verkeren. Verder moeten ze

zodanig opgesteld en afgeschermd zijn dat

gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt

voorkomen. Het ministerie van SZW heeft

nog geen blootstellingslimieten voor-

geschreven voor blootstelling op de werk-

vloer, maar de Arbeidsinspectie hanteert in de

praktijk de advieswaarden van de Gezond-

heidsraad.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM)

Dit ministerie is onder andere verantwoor-

delijk voor de beleidsvorming van de milieu-

aspecten en de ruimtelijke inpassing van de

zendmasten die nodig zijn voor mobiele

telefoons. De lokale overheden (gemeenten

en provincies) zijn verantwoordelijk voor de

nadere invulling en uitvoering van deze

beleidsvelden. Dit kan onder andere

gebeuren door bepalingen over dit onder-

werp in de bestemmingsplannen op te

nemen.

Verkeer en Waterstaat (V en W)

Dit ministerie is onder andere verantwoor-

delijk voor het telecommunicatiebeleid. Het

Directoraat-Generaal Telecommunicatie en

Post (DGTP) draagt zorg voor de beleids-

vorming. Binnen het DGTP is de Rijksdienst

voor Radiocommunicatie (RDR) verantwoor-

delijk voor de best denkbare ordening van het

radiospectrum. Dat gebeurt onder andere

door frequentieplanning en -uitgifte. Daar-

naast stelt de RDR de technische eisen op

waaraan telecommunicatie-apparatuur

(waaronder mobiele telefoons en zend-

masten) moet voldoen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Dit ministerie heeft onder andere als taak de

bescherming van de consument en het

bevorderen van de veiligheid van producten.

Hierbij wordt onder meer de Warenwet

gehanteerd. In deze wet is vastgelegd dat het

verboden is om producten te verhandelen die

door hun ondeugdelijkheid de gezondheid of

veiligheid van de mens in gevaar kunnen

brengen. Ook zijn er voor sommige product-

categorieën specifieke eisen uitgewerkt in

warenwettelijke regelingen. Op de naleving

van de veiligheid van producten ziet de

Keuringsdienst van Waren toe.

Een andere taak van VWS is het bevorderen

van de veiligheid van de leefomgeving en het

voorkomen van ongevallen en risico’s. VWS

doet dit door onderzoek te laten verrichten,

voorlichting te geven en facetbeleid te

voeren.
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Bij het schrijven van deze brochure is gebruik gemaakt

van het rapport ‘Radiofrequente elektromagnetische

velden (300 Hz - 300 Ghz)’ van de Commissie Radio-

frequente straling van de Gezondheidsraad (publicatie-

nummer 1997/01).

U kunt dit rapport bestellen bij de Gezondheidsraad.

Fax: 070 - 340 75 23; telefoon: 070 - 340 75 20. Het

rapport kost f 40,50. De verzendkosten bedragen f 6,-.


