Aanbevelingen 12 maart 2004 van de HGR met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoontoestellen (GSM) door de
algemene bevolking (HGR 6.605/5)

Met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoontoestellen volgen uit de recente wetenschappelijke en
technische literatuur essentiële elementen:
- Een autobestuurder is tijdens het rijden onderhevig aan een verhoogd risico op verkeersongeval wanneer
hij gebruik maakt van een telefoon, al dan niet met een “handenvrije”-kit (1,2).
- Tot op vandaag (dec. 2003) kan men niet met zekerheid het bestaan uitsluiten van een ernstig en
onomkeerbaar gezondheidsrisico dat verband houdt met de blootstelling aan microgolven bij intensief gebruik
van mobiele telefonie (3-7).
- Het gebruik van een mobiel toestel met een mono- of dipolaire antenne kan gepaard gaan met een lokale
absorptie van microgolven die 0,5 watt per kg overschrijdt, in het hoofd van de gebruiker (8-15).
- De criteria die de International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) hanteert bij
het vastleggen van de blootstellingsnorm waarop de Belgische regelgeving gebaseerd is, veroorzaakt enige
verdeeldheid in de huidige wetenschappelijke wereld (16-20).
- De toebehoren die tegenwoordig in de handel verkrijgbaar zijn en waarvan gesteld wordt dat ze de
blootstelling aan microgolven zouden kunnen verminderen, hebben tot op vandaag hun doeltreffendheid nog
niet bewezen (21, 22).
-

Mobiele telefoontoestellen in werking kunnen interfereren met pacemakers (23).

Bijgevolg, rekening houdend met de parameters die bepalend zijn voor het vermogen uitgezonden door een
mobiel telefoontoestel in werking en voor de blootstellingsintensiteit eraan, met inbegrip van de invloed van
een “oortelefoon” (24-28), formuleert de Hoge Gezondheidsraad de volgende aanbevelingen:
- Het gebruik van mobiele telefoons (GSM) door autobestuurders, ook met een “handenvrije”-kit, moet in
de mate van het mogelijke vermeden worden.
- Het gebruik van de mobiele telefoon (GSM) door de algemene bevolking, in het bijzonder door kinderen
en zwangere vrouwen, of in de directe nabijheid van die personen, zou zonder ophouden niet langer mogen
duren dan enkele minuten (29). Voor zover het mogelijk is, mag het de vaste telefoonverbinding niet
vervangen.
- Het gebruik van de mobiele telefoon (GSM) door de algemene bevolking, in het bijzonder kinderen en
zwangere vrouwen, of in de directe nabijheid van die personen, moet vermeden worden in geval van slechte
transmissie. Een slechte transmissie wordt op het toestelscherm aangegeven door de signaalsterkte-indicator
als een zwak signaal. Dergelijke omstandigheden doen zich onder meer voor binnenin voertuigen (behalve bij
gebruik van een externe antenne), treinwagons, tram of metro, liftkooien, of in kelders van gebouwen in
gewapend beton.
De voorkeur moet uitgaan naar het gebruik van een mobiele telefoon (GSM) vanuit een stilstaande
positie, eerder dan al voortbewegend, en vooral snel voortbewegend (zoals in een voertuig), teneinde een

toename van het stralingsvermogen te voorkomen, die ondermeer optreedt wanneer er overgeschakeld wordt
van één cel van het GSM-netwerk naar een andere.
- Het gebruik van “oortelefoons” waarbij het mobiele telefoontoestel verder van zich weg gehouden kan
worden moet aangemoedigd worden, zelfs al is de afstand tussen het GSM-toestel en het hoofd – of zelfs het
hele lichaam – klein (vb. 20 cm), in het bijzonder bij het begin van de communicatie. Anders is het aangeraden
om tijdens het telefoongesprek regelmatig de mobiele telefoon aan het andere oor te houden (vb. om de 2
minuten), met of zonder toebehoren die de blootstelling aan microgolven zouden kunnen verminderen.
- Een mobiel telefoontoestel (GSM) moet steeds op een minimumafstand van 15 centimeter gehouden
worden van alle geïmplanteerde elektronische apparatuur, zoals onder andere pacemakers of
hartdefibrillators.
- Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een oortelefoon, moet men eerder opteren voor een mobiele
telefoon (GSM) met een antenne die de absorptie van microgolven vermindert, dan voor een toestel met een
mono- of dipolaire antenne. Indien men de keuze heeft tussen deze verschillende mogelijkheden, is het
wenselijk dat de aanduiding van het type antenne duidelijk en makkelijk te vinden is voor het publiek.
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