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D
e groep mensen bij wie hun klachten toegeschreven 
kunnen worden aan straling, neemt sterk toe, zegt 
Dr. Blaschke. Iedereen kan klachten krijgen door 
elektromagnetische straling. Zo’n twee procent van 
de bevolking is extreem elektro-sensitief. Zij ontwik-

kelen al klachten bij een relatief kleine dosis. Tien procent van de 
mensen is in aanleg elektro-sensitief; in Zwitsers en Oostenrijks 
onderzoek wordt inmiddels al gesproken over twintig tot dertig 
procent. Dus is het belangrijk je bewust te worden van de hoeveel-
heid straling waaraan je dagelijks bloot staat. De symptomen lopen 
uiteen van allergieën tot en met vermoeidheid, hoofdpijn en zelfs 
hartritmestoornissen. De klachten zijn zo divers, omdat de straling 
werkt op het immuun- en het hormoonsysteem. Dat betekent dat 
je totale conditie en weerstand verminderen en dat je op je zwakke 
plek geraakt wordt. De moderne mens wordt letterlijk omringd 
door apparaten die straling uitzenden. Thuis kun je al maatregelen 
nemen door simpelweg de stekkers uit het stopcontact te trekken 
als je een van die apparaten niet gebruikt. Maar binnen scholen, 
ziekenhuizen, bejaardentehuizen en openbare gebouwen zijn 
er veel minder mogelijkheden voor het individu om maatregelen 
te kunnen nemen en de overheid steekt nog te veel haar kop in 
het zand. In Oostenrijk heeft men al bewust gekozen voor minder 
krachtige zendmasten dan hier. De langetermijneffecten van elek-
tromagnetische straling zijn nog nauwelijks onderzocht, daarom is 
het hanteren van een wereldwijd voorzorgsprincipe noodzakelijk. 
Het Oostenrijks instituut voor woonbiologie en stralingshygiëne 

geeft informatie en adviseert particulieren, bedrijven en gemeen-
ten, doet onderzoek en metingen en ontwikkelt producten.

Dr. Blaschke, heeft u zelf ervaring met de negatieve 
effecten van straling?
Ja, mijn dochter die nu zeventien is, had veel slaapproblemen toen 
ze vijf à zes jaar oud was. We probeerden uit te zoeken wat de reden 
kon zijn en uiteindelijk deden we een meting bij haar bed. Er bleek 
een heel hoge straling te zijn. Voor mij was het meteen duidelijk 
dat dit haar slaapproblemen veroorzaakte. Aan de andere kant van 
haar slaapkamermuur bevonden zich waterleidingen, afkomstig 
van de eerste verdieping, die voor een sterke elektrische straling 
zorgden. We konden haar bed niet verplaatsen, dus moesten we 
een andere oplossing zoeken. We probeerden de speciale dekbed-
overtrek met stralingswerende eigenschappen en na twee of drie 
dagen voelde ze zich al veel beter.  Ze stribbelde in eerste instantie 
wel wat tegen, omdat ze al die bescherming overdreven vond, maar 
ze werd onder invloed van de speciale bedovertrekken al snel veel 
aktiever en gezonder. Dit was voor mij het bewijs dat het hielp en ik 
wou er andere mensen ook mee helpen. 

Het is een interessante uitvinding, maar moeten 
we ons nu de hele dag met stralingsvrije producten 
omhullen ter bescherming?
Oh nee, deze bescherming is vooral belangrijk in de nacht! Want 
dan is ons lichaam veel kwetsbaarder. Overdag is het niet nodig, 

Op de 6e energetische zondag in het Belfort in Brugge, 21 maart jongsleden, interviewde ik de Oostenrijkse 

Dr. Godwin A. Blaschke na zijn lezing over de gevaren van elektrosmog. U denkt misschien: alwéér een 

artikel over elektrosmog? Wel, als voormalig eigenaar van een woonboot, waarbij ik op 30 meter afstand 

woonde van hoogspanningsmasten, op 100 meter van een elektriciteitscentrale én op 75 meter van een 

spoorweg, interesseert dit onderwerp mij bijzonder. Toen ik mijn voormalige woonsituatie zes jaar geleden 

uit de doeken deed bij een ingenieur, eveneens gespecialiseerd in elektrosmog, adviseerde hij mij met klem 

om zo snel mogelijk te verhuizen. Mijn aanhoudende en onverklaarbare angstaanvallen, concentratieverlies 

en prikkelbaarheid bleken niet het resultaat te zijn van een karakterfout, maar van onder meer een slecht 

werkende lever. Elektromagnetische straling blijkt in versneld tempo mineralen en vitaminen uit het lichaam 

te onttrekken. Nu woon ik in Antwerpen en zit alweer uren achter mijn computer... Hoor ik u al lachen?

Dr. Blaschke met staaltjes van het speciale stralingswerende textiel. Tevens legt hij de werking uit bij de toepassing ervan (midden)
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behalve tijdens alle uren dat je achter een 
computerscherm zit. Dan zou je de stra-
lingswerende t-shirts kunnen dragen. 
‘s Nachts is bescherming tegen straling 
belangrijk voor je immuunsysteem en de 
aanmaak van voldoende melatonine, waar-
door je goed en diep kunt slapen. 

Wat is uw missie?
Ik wil dat mensen begrijpen wat voor 
invloed straling heeft op de gezondheid van 
mensen. Ik herinner me een verhaal van een 
ouder koppel, waarvan de man twee jaar 
eerder was overleden aan een hersentu-
mor. Ik vroeg haar om hun slaapkamer te 

omschrijven. Ze vertelde me over hun bed, 
van een ouderwets type, waar een radio en 
een klok waren ingebouwd aan het hoofd-
eind, in het midden. Een heel hoge elektro-
magnetische stralingsveld bleek van deze 
apparaten te komen. Haar overleden man 
sliep met zijn hoofd altijd heel dicht bij de 
radio annex klok. Ik was zo ontzet toen ik dit 
verhaal hoorde. Ik kon niet met zekerheid 
zeggen dat dit de reden van zijn kanker en 
dood was, maar de link tussen het één en 
ander leek me overduidelijk. Veel mensen 
waren na metingen van ons in hun huizen 
vaak zo dankbaar voor de informatie die ze 
hadden gekregen! Eindelijk begrepen ze 
waar hun hartkloppingen, hoofdpijnen etc. 
vandaan kwamen. Vaak waren daar al vele 
vruchteloze bezoeken aan allerlei dokters 
aan vooraf gegaan, die hen pillen voor-
schreven, die natuurlijk niet werkten, omdat 
de oorzaak niet aangepakt werd. Door alle 
elektrische apparaten, metalen bedspi-
ralen, plastic materialen etc. in met name 
je slaapkamer uit te bannen, kun je véél 
gezondheidsproblmen vermijden. De alarm-
bellen moeten echt gaan rinkelen, wanneer 
er sprake is van een lange blootstellings-
duur en dicht bij het lichaam. Mensen doen 
vaak heel paniekerig over een GSM/UMTS 
zendmast op een kilometer van hun huis 
terwijl ze met een gerust hart uren per dag 
naast hun DECT-telefoon zitten. Weliswaar 
is het zendvermogen van de zendmast veel 
hoger, maar de invloed neemt met het kwa-
draat van de afstand af. 

Reist u de hele wereld over met dit 
verhaal?
Nee, we hebben ons hoofdkantoor in Wenen 
en we werken met een heleboel partners in 
heel Europa, zoals met Herman Prinsen in 
Belgie. We hebben verder partners in Duits-
land, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, 
Griekenland, Slovenië... We doen onderzoe-
ken, ontwikkelen producten en organiseren 
info-avonden voor geïnteresseerden, geven 
lezingen, elk kwartaal versturen we nieuws-
brieven aan al onze leden, we brainstormen 
over oplossingen tegen straling. 

U heeft filosofie en psychologie 
gestudeerd. Wat is de link met dit?
Ik kreeg dit idee toen ik nog werkte in de 
reclamewereld. In het begin van mijn car-
riëre maakte ik advertenties voor verschil-
lende bedrijven. Op een gegeven moment 
kwam ‘het stralingsverhaal’ op mijn pad. Dit 

was voor mij een fascinerend onderwerp en 
ik begon daar over te lezen. Ik vond en vind 
magnetisme ook erg interessant. In veel 
gevallen is het gebruik van magneten veel 
beter dan medicijnen. Magnetisme dringt 
door in je lichaam, opent de bloedbanen 
en verandert de bloeddruk. Ik ben inmid-
dels ook zakenman. Met al die informatie 
kan ik ook zinvolle prducten ontwikkelen en 
verkopen. Ik ben een pionier. Ik wil nieuwe 
dingen uitvinden die mensen verder helpen. 
Ik wil mensen bewust maken dat ze zelf veel 
kunnen doen aan een gezonde leefomge-
ving. Als wij een nieuw huis willen kopen, 
laten we een deskundige komen om te 
kijken of de fundering en het dak goed is, of 
de kozijnen niet verrot zijn. Misschien wordt 
het in de toekomst ook wel heel gebruike-
lijk om daarnaast aan een woonbioloog te 
vragen hoe het met de stralingsrisico’s in en 
om het huis is gesteld en dan maatregelen 
te nemen, indien nodig.

Staan mensen hiervoor open? 
Geloven ze u?
Meer en meer. Mensen willen alternatieven 
voor de medicijnen die dokters voorschrij-
ven. Momenteel ben ik bezig met een pro-
duct op basis van accupressuur, waar je je 
voeten op kunt zetten en die de drukpunten 
verbonden met de meridianen, masseren 
en stimuleren.

Vertelt u kort iets over uzelf?
Ik kom uit Wenen, Oostenrijk. Mijn vrouw 
regelt de financiën van het bedrijf. Mijn 
dochter is 17 jaar en doet dit jaar eindexa-
men. Als ik niet met mijn werk bezig ben, ga 
ik lekker uit eten, vooral aziatisch, sushi...
Ik houd veel van cultuur, zoals theater en 
muziek.Toen mijn vrouw zwanger was 
van onze dochter, luisterden we veel naar 
Mozart. Onze dochter houdt nu ook veel 
van zijn muziek. (lacht) •

Meer informatie vind je op:
• www.biodomus.at - info@biodomus.at
• www.elektrostress.com
• www.iprotect.be - • www.isleep.be
• Boek: ‘Elektrostress en Gezondheid: invloed 
van elektriciteit en zenders’ van dr.ir. Michiel 
Haas geldt als een standaardwerk op dit gebied. 
Uitgeverij NIBE, ISBN 9074510094.
• www.nibe.org: site van het Nederlands Insti-
tuut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).
• www.dewoonbioloog.nl
• www.health.fgov.be: download hier gratis bro-
chure “Elektromagnetische velden en gezondheid”
• www.beperkdestraling.org


