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Straling en Gezondheid 
Gerenommeerde wetenschappers zeggen dat straling de gezondheid kan beïnvloeden. 
Er zijn inmiddels vele duizenden wetenschappelijke onderzoeken die een verband laten zien tussen 
straling, gezondheid en welzijn. Volgens een groot onderzoek opgezet door de Europese Commissie 
kan straling DNA beschadigen. Meer dan 1000 Duitse professoren en artsen bevestigen schriftelijk, 
dat zij in de praktijk een verband zien tussen straling en chronische vermoeidheid, oorsuizen, hoge 
bloeddruk en concentratie-, leer- en gedragsstoornis bij kinderen. 
 
Wat is Straling? 
Kort gezegd is (elektromagnetische) straling een overdracht van energie in de vorm van 
elektromagnetische golven of deeltjes. De golven kunnen verschillen in vorm, lengte en frequentie. 
Golven kunnen bijvoorbeeld geblokt of vloeiend zijn. Een geblokt signaal ontstaat als uitgezonden 
golven voor korte tijd worden onderbroken, zoals bij een mobiele en draadloze telefoon het geval is. 
Frequentie is het aantal golven per seconde (Hertz). De lengte van de golf hangt hiermee direct 
samen. Bij laag frequente velden kan er een onderscheid worden gemaakt tussen elektrische velden 
en magnetische velden. Wij maken dit onderscheid hier niet en noemen dit ook straling.   
 
Stralingsbronnen 
De meest bekende bron van straling is de mobiele telefoon. Er zijn echter nog vele andere 
stralingsbronnen die in de praktijk door het menselijk systeem als zeer storend kunnen worden 
ervaren. 
 
Voorbeelden van stralingsbronnen in huis: 

� draadloze telefoon   
� computer  
� televisie  
� dimmers en transformatoren van lichtbronnen in huis  
� spaar- en TL-lampen  
� elektriciteitsnetwerk  
� magnetron  
� babyfoon  
� halogeentransformator  
� waterbed  
� inductie kookplaten  
� elektrisch verstelbaar bed  
� elektrische deken  
� draadloze communicatie netwerken (Bluetooth, DECT, WiFi)  

 
Voorbeelden van stralingsbronnen buiten: 

� GSM- en UMTS-zendmasten  
� hoogspanningsleidingen  
� stroomvoorziening van trein of tram  
� satellietzenders  
� terrestrische straling (straling vanuit de aarde)  
� radars  
� transformatorhuisje  

 
Lichamelijke klachten en overgevoeligheid 
Het hangt van verschillende factoren af of straling invloed heeft op iemands gezondheid. 
Factoren die een rol kunnen spelen of straling invloed heeft op iemands gezondheid zijn onder 
andere: 

� hoogte van de frequenties (het aantal golven per seconde)   
� sterkte van de straling 
� vorm van de golf 
� duur van de blootstelling aan straling 
� gevoeligheid van de persoon die wordt blootgesteld aan straling  



 
Omdat ieder mens anders is, is ook het effect dat iemand van straling ervaart anders. De symptomen 
die kunnen optreden zijn afhankelijk van het individu. Daarnaast is ook de sterkte van de reactie van 
het menselijk systeem op straling per mens verschillend. Indien iemand heftig reageert op straling 
wordt dit elektromagnetische hypersensitiviteit (EHS) genoemd. Het komt ook veel voor dat de 
gevoeligheid van straling licht aanwezig is. Ook lichte klachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn 
moeten echter niet genegeerd worden. Ervaringen van zogenoemde electrogevoeligen wijzen uit dat 
symptomen die zich eerst licht voordoen, later kunnen verergeren. 
 
Klachten die in verband gebracht worden met straling zijn: 

� chronische vermoeidheid  
� stress  
� hoofdpijn  
� concentratieproblemen  
� lusteloosheid  
� misselijkheid  
� duizeligheid  
� rusteloosheid, zoals ADHD  
� psychische problemen  
� verhoogde bloeddruk  
� grieperig gevoel  
� pijn in de spieren  
� astmatische klachten  
� allergieën  
� huidproblemen  
� algemeen onbehaaglijkheidgevoel  

 
Stralingsbescherming is nodig: straling is overal 
Straling is overal en de intensiteit neemt alleen maar toe. We communiceren steeds meer draadloos, 
van telefoon tot draadloos internet. Het gebruik van smartphones, laptops en tablets zorgen voor een 
enorme toename van het mobiele dataverkeer en daarmee de sterke toename van straling 
 
Gezond en vitaal leven met straling 
Gezondheid en vitaliteit is voor iedereen van belang. Volgens vele onderzoeken kan niet-ioniserende 
straling (hierna: straling) van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een UMTS-zendmast een grote rol 
spelen bij klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en stress. Floww® Health Technology zet die 
schadelijke straling om in een lichaamsvriendelijk veld. Zelfs mensen die nog geen klachten ervaren 
van straling zeggen baat te hebben bij Floww® producten. Zij voelen zich vooral rustiger en 
energieker. 
Floww® Health Technology bestaat uit een complete productlijn met één doel: gezond en vitaal 
leven met de straling. Floww® combineert techniek met gezondheid en kan ook ‘gezondheid’ in de 
bestaande technologie integreren. 
 
Floww® producten zijn innovatieve technologische producten, verkrijgbaar voor op de mobiele 
telefoon, of in een gemakkelijk, klein zakformaat voor onderweg, maar ook voor plaatsing in huis of op 
kantoor. 
 
Floww principe: Straling niet bestrijden, maar gebruiken voor vitaliteit 
De Floww® Health Technology bestrijdt niet de straling, maar zet de schadelijke straling om in een 
Floww Veld, een veld van natuurlijke biologische frequenties. Deze frequenties die van nature 
aanwezig zijn in de mens, dier en de natuur hebben als doel cellen goed te laten functioneren. Het 
principe is vergelijkbaar met radiogolven die worden omgezet in geluid. 



 
 
"Straling kan de celcommunicatie verstoren. Cellen herkennen niet meer wat goed of juist niet goed 
voor hen is. Het gevolg is dat bijvoorbeeld de opname van vitamines en mineralen vermindert en het 
immuumsysteem verzwakt. Het Floww Veld daarentegen versterkt het zelfgenezend vermogen en 
voorkomt de verstoring van de celcommunicatie"  
Jim Wagenaar, bio analyticus en uitvinder Floww® Health Technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Straling en Gezondheid 

Gerenommeerde wetenschappers zeggen dat 
straling de gezondheid kan beïnvloeden. 
Er zijn inmiddels vele duizenden wetenschappelijke 
onderzoeken die een verband laten zien tussen straling, 
gezondheid en welzijn. Volgens een groot onderzoek 
opgezet door de Europese Commissie kan straling DNA 
beschadigen. Meer dan 1000 Duitse professoren en 
artsen bevestigen schriftelijk, dat zij in de praktijk een 
verband zien tussen straling en chronische 
vermoeidheid, oorsuizen, hoge bloeddruk en 
concentratie-, leer- en gedragsstoornis bij kinderen. 

Wat is Straling? 

Kort gezegd is (elektromagnetische) straling een 
overdracht van energie in de vorm van 
elektromagnetische golven of deeltjes. De golven kunnen 
verschillen in vorm, lengte en frequentie. Golven kunnen 
bijvoorbeeld geblokt of vloeiend zijn. Een geblokt signaal 
ontstaat als uitgezonden golven voor korte tijd worden 
onderbroken, zoals bij een mobiele en draadloze telefoon 
het geval is. Frequentie is het aantal golven per seconde 
(Hertz). De lengte van de golf hangt hiermee direct 
samen. Bij laag frequente velden kan er een onderscheid 
worden gemaakt tussen elektrische velden en 
magnetische velden. Wij maken dit onderscheid hier niet 
en noemen dit ook straling.  

Stralingsbronnen 

De meest bekende bron van straling is de mobiele 
telefoon. Er zijn echter nog vele andere stralingsbronnen 



die in de praktijk door het menselijk systeem als zeer 
storend kunnen worden ervaren. 

Voorbeelden van stralingsbronnen in huis: 

� draadloze telefoon  

� computer 

� televisie 

� dimmers en transformatoren van lichtbronnen in 
huis 

� spaar- en TL-lampen 

� elektriciteitsnetwerk 

� magnetron 

� babyfoon 

� halogeentransformator 

� waterbed 

� inductie kookplaten 

� elektrisch verstelbaar bed 

� elektrische deken 

� draadloze communicatie netwerken (Bluetooth, 
DECT, WiFi) 

Voorbeelden van stralingsbronnen buiten: 

� GSM- en UMTS-zendmasten 

� hoogspanningsleidingen 

� stroomvoorziening van trein of tram 

� satellietzenders 

� terrestrische straling (straling vanuit de aarde) 

� radars 

� transformatorhuisje 

Lichamelijke klachten en overgevoeligheid 

Het hangt van verschillende factoren af of straling 
invloed heeft op iemands gezondheid. 



Factoren die een rol kunnen spelen of straling invloed 
heeft op iemands gezondheid zijn onder andere: 

� hoogte van de frequenties (het aantal golven per 
seconde)  

� sterkte van de straling 

� vorm van de golf 

� duur van de blootstelling aan straling 

� gevoeligheid van de persoon die wordt blootgesteld 
aan straling 

Omdat ieder mens anders is, is ook het effect dat iemand 
van straling ervaart anders. De symptomen die kunnen 
optreden zijn afhankelijk van het individu. Daarnaast is 
ook de sterkte van de reactie van het menselijk systeem 
op straling per mens verschillend. Indien iemand heftig 
reageert op straling wordt dit elektromagnetische 
hypersensitiviteit (EHS) genoemd. Het komt ook veel 
voor dat de gevoeligheid van straling licht aanwezig is. 
Ook lichte klachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn 
moeten echter niet genegeerd worden. Ervaringen van 
zogenoemde electrogevoeligen wijzen uit dat symptomen 
die zich eerst licht voordoen, later kunnen verergeren. 

Klachten die in verband gebracht worden met straling 
zijn: 

� chronische vermoeidheid 

� stress 

� hoofdpijn 

� concentratieproblemen 

� lusteloosheid 

� misselijkheid 

� duizeligheid 

� rusteloosheid, zoals ADHD 



� psychische problemen 

� verhoogde bloeddruk 

� grieperig gevoel 

� pijn in de spieren 

� astmatische klachten 

� allergieën 

� huidproblemen 

� algemeen onbehaaglijkheidgevoel 

Stralingsbescherming is nodig: straling is overal 

Straling is overal en de intensiteit neemt alleen maar toe. 
We communiceren steeds meer draadloos, van telefoon 
tot draadloos internet. Het gebruik van smartphones, 
laptops en tablets zorgen voor een enorme toename van 
het mobiele dataverkeer en daarmee de sterke toename 
van straling. 

Gezond en vitaal leven met straling 
Gezondheid en vitaliteit is voor iedereen van belang. 
Volgens vele onderzoeken kan niet-ioniserende straling 
(hierna: straling) van bijvoorbeeld een mobiele telefoon 
of een UMTS-zendmast een grote rol spelen bij klachten 
als vermoeidheid, hoofdpijn en stress. Floww® Health 
Technology zet die schadelijke straling om in een 
lichaamsvriendelijk veld. Zelfs mensen die nog geen 
klachten ervaren van straling zeggen baat te hebben bij 
Floww® producten. Zij voelen zich vooral rustiger en 
energieker. 

Floww® Health Technology bestaat uit een complete 
productlijn met één doel: gezond en vitaal leven met de 
straling. Floww® combineert techniek met 
gezondheid en kan ook ‘gezondheid’ in de bestaande 
technologie integreren. 



Floww® producten zijn innovatieve technologische 
producten, verkrijgbaar voor op de mobiele telefoon, of 
in een gemakkelijk, klein zakformaat voor onderweg, 
maar ook voor plaatsing in huis of op kantoor. 

Floww principe: Straling niet bestrijden, maar 
gebruiken voor vitaliteit 

De Floww® Health Technology bestrijdt niet de straling, 
maar zet de schadelijke straling om in een Floww Veld, 
een veld van natuurlijke biologische frequenties. Deze 
frequenties die van nature aanwezig zijn in de mens, dier 
en de natuur hebben als doel cellen goed te laten 
functioneren. Het principe is vergelijkbaar met 
radiogolven die worden omgezet in geluid. 

 

  

"Straling kan de celcommunicatie verstoren. Cellen 
herkennen niet meer wat goed of juist niet goed voor hen 
is. Het gevolg is dat bijvoorbeeld de opname van 
vitamines en mineralen vermindert en het 
immuumsysteem verzwakt. Het Floww Veld daarentegen 
versterkt het zelfgenezend vermogen en voorkomt de 
verstoring van de celcommunicatie". Jim Wagenaar, bio 
analyticus en uitvinder Floww® Health Technology 



  

  

 
 
 


