
Boekpresentatie De draadloze kooi. Ziek van elektrosmog, Chantal Halmans 

Datum: donderdag 28 september 2017 

Plaats: Cultureel Podium De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht 

Tijd: Inloop vanaf 14.00 uur; start programma in de werfkelder 14.30 uur 

 

Programma 

14.30 Welkom door uitgever Hans de Graaff 

14.35 Jan-Rutger Schrader 

Gepromoveerd elektrotechnisch ingenieur Jan-Rutger Schrader werkte aan het ontwerp van 
elektronische circuits voor de nieuwste generatie mobiele telefoons toen hij zelf 
gezondheidsklachten kreeg. Uiteindelijk stapte hij uit de draadloze industrie. Nu zet hij zich in 
om het welzijn van mensen te verbeteren door de elektromagnetische straling in de omgeving 
te verminderen. Hij doet dit vanuit zijn bedrijf JRS Electrohealth, dat lid is van de Vereniging 
Meetspecialisten Elektromagnetische Straling (VEMES). Tevens is hij de uitvinder van de 
meetbaar stralingsarme JRS eco-wifirouter. 

In zijn lezing gaat Jan-Rutger in op de wetenschap rondom elektromagnetische straling en 
gezondheid. 

14.45 Intermezzo – Sounddesign De draadloze kooi 

We horen en zien het niet, maar elektromagnetische straling is alomtegenwoordig. Met 
zogenaamde stralingsmeters kun je deze straling zichtbaar en hoorbaar maken. Creatieve 
duizendpoot Frans van Gastel van YOUECHO maakte speciaal voor De draadloze kooi een 
sounddesign met de geluiden uit een stralingsmeter. Het is moeilijk uit te leggen wat je als 
elektrogevoelige ervaart te midden van een bombardement aan straling, maar iets van deze 
beklemming wordt met deze stralingscompositie pijnlijk voelbaar.  

14.50 Carolien Schooneveld 

Ervaringsdeskundig stralingscoach Carolien Schooneveld zag en hoorde zoveel leed, dat ze 
besloot: iemand moet zich volwaardig met elektrogevoeligheid (EHS) gaan bezighouden. 
Uiteindelijk startte ze in 2011 met Schooneveld Advies om professionele hulp te bieden aan 
mensen met mogelijk EHS. 

In haar lezing gaat Carolien in op de praktijk van leven met elektrogevoeligheid in een land als 
Nederland waar de blootstellingslimiet het hoogste is ter wereld. 

15.00 Chantal Halmans 

Chantal Halmans, schrijfster van De draadloze kooi, had zelf onverklaarde klachten en kwam al 
pionierend uit op EHS. In haar omgeving was niet altijd evenveel begrip voor haar situatie, 
vaak door onwetendheid. Met dit boek wil Chantal elektrogevoeligen een stem geven en een 
brug slaan naar de niet-EHS’er, in de hoop op meer begrip en betere regelgeving voor 
eenieder met EHS. 

Deze middag vertelt ze over de totstandkoming van De draadloze kooi.  

15.15 Overhandiging eerste exemplaar aan Kennisplatform EMV 

Monique Beerlage, algemeen secretaris van Kennisplatform EMV, neemt het eerste exemplaar 
van De draadloze kooi in ontvangst. Het Kennisplatform bundelt kennis op het gebied van 
elektromagnetische velden met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te 
duiden en beschikbaar te maken. Mogelijke gezondheidsklachten door elektromagnetische 
straling onder de blootstellingslimiet acht zij als niet bewezen. 

 

z.o.z. 

 

https://www.kargadoor.nl/
https://www.electrohealth.nl/?c=109aaa212790
http://www.vemes.nl/
http://youecho.nl/
https://schooneveldadvies.nl/
http://www.kennisplatform.nl/
http://www.kennisplatform.nl/wp-content/uploads/2017/07/DEF_20170705_-memo-SBM-richtwaarden.pdf


 

 

15.30 Boekverkoop en signeren 

17.00 Afsluiting 

 

VEMES-Meetspecialist Jan Hulsbos van De Bouwbioloog is aanwezig om meetapparatuur te 
demonstreren waarmee je de stralingsbelasting om je heen in kaart kunt brengen. 

 

Voor informatie en aanmelding: info@uitgeverijdegraaff.nl 
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