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De DECT – draadloze - telefoon staat bovenaan het top-10 lijstje van storende 

apparatuur in huis, kantoor en inmiddels ziekenhuis. Mensen geven aan er 

erg ziek van te kunnen worden. Er is een tussenoplossing op de markt: de 

‘strahlungsreduzierte’ DECT-telefoon. Een alternatief voor buren van 

EHS-personen. C. Schooneveld en H. Schooneveld. 

 
EHS-personen bellen het best met een ouderwetse telefoon aan een draad, 
maar de hoogfrequente velden van de DECT-telefoon van uw buren dringen 
dwars door muren en vloeren heen, 24 uur per dag, of er nu gebeld wordt of 
niet. Men kan proberen de buren te overreden een gewone telefoon te nemen, 
of één van het CT1 type, maar men moet toch wat DECT-gemak inleveren, wat 
kan leiden tot bezwaren. 
 
AEG Fame 400 

Stralingsarme DECT telefoon, zendt alleen tijdens een 

gesprek, niet als hij in de standaard staat. Iets voor uw buren!  
 
AEG heeft nu een type DECT gemaakt dat alleen zendt als de 
telefoon uit de houder (het basisstation) gehaald wordt, dus als er 
gebeld wordt. Hij stopt volledig met zenden bij het terugzetten in de 
houder. De werkgroep Techniek binnen Stichting EHS heeft de AEG 
Fame 400 getest en alles werkt prima. De batterijen gaan uren mee. Er 
zijn 3 aandachtspunten: 
1. hij is alleen stralingsvrij als hij in de houder staat 
2. hij is alleen stralingsvrij in de stand-alone uitvoering! Anders 
gezegd: zodra er een extra losse handset bij zit, de zgn. twin-
uitvoering, blijft hij daar continu contact mee houden en vervalt het 
stralingsvoordeel. 
3. het toestel is niet geschikt voor EHS-personen zelf. Wel voor huisgenoten of 
buren die alle voordelen van een DECT willen houden. 
 
De AEG Fame 400 is in Nederland alleen bij Tjaden Woonbiologie 
(www.woonbiologie.nl) te verkrijgen. Kosten: € 89,00 incl. BTW. Op diverse 
Duitse sites (via Google) zijn ze veel goedkoper aan te schaffen. Zie bv. de 
prijsvergelijkingsite: www.Idealo.de en toets AEG Fame 400 als zoekterm in. 
Kies een bedrijf met een goede aanbieding, bel (in het Engels) met het informatienummer 
of stuur een email met de boodschap dat je een toestel wil bestellen 
en verdere gegevens wil. Men krijgt het toestel thuisgestuurd. Let op kosten 
voor verzenden en evt. creditcardgebruik. NB: Het toestel bestaat ook met een 
antwoordapparaat: de AEG Fame 405. 
 
 

 
Let op: er zijn meer stralingsarme DECTs op markt, maar die doen niet 

allemaal wat ze beloven. Sommigen stralen gewoon door, ook als ze terug 

in de houder staan, bv de Eco/Bio-DECTs. Wij houden u op de hoogte van 

verdere meetresultaten. Ook zijn wij benieuwd naar uw meetgegevens. 
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