
 

 

Digitale klanten informatie 

 

I. Wat is stralingsbelasting 

II. Toepassing Floww Health Technology 

III. Onderzoeken Floww gezondheidstechnologie 

IV. Gebruikerservaringen 

V. Kinderen en Straling 

VI. Ontstaan Floww International 

VII. Niet tevreden geldteruggarantie 

VIII. Nominaties en Awards 

IX. Lezingen over straling 

 

 

 

 

 

 

     

   Versie: 3.2013



 

I. Wat is stralingsbelasting 

Het menselijk systeem kan stralingsfrequenties absorberen en opslaan1. Het lichaam is dan 

zogenoemd stralingsbelast. Als cellen stralingsbelast zijn kunnen cellen minder goed opnemen wat 

van belang is, zoals zuurstof, voedingstoffen, vitaminen en mineralen. Stralingsbelaste cellen houden 

ook minder goed buiten zich dat wat juist niet goed is voor het lichaam, zoals virussen en 

verstorende bacteriën. Als een lichaam stralingsbelast is dan kan de celcommunicatie zijn verstoord1.. 

Vaak is een eerste signaal van stralingsbelasting "vermoeidheid". Na verloop van tijd kan het zelfs de 

werking van organen beïnvloeden en als mogelijk gevolg uiteindelijke ziekte. Klik hier voor het 

document, Freiburg Appell, ondertekend door meer dan 1000 Duitse artsen en professoren over 

symptomen die samenhangen met straling. 

Interview met drs. Van Walt van Praag, arts 

"Wij onderzoeken iedere persoon op de belastingen door elektromagnetische invloeden. Daar waar 

nodig passen we eenvoudig de Floww methode toe". 

 

Drs. Van Walt van Praag, biofysische arts, oud bestuurslid Artsenvereniging voor biofysische 

geneeskunde de ABB, werkte 30 jaar als huisarts, bedrijfsarts en is docent. 

Volgens steeds meer behandelaars is straling de “missing link” bij therapieblokkades. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dit volgde uit het veldonderzoek van J. Wagenaar, de ontwikkelaar van Floww Health Technology, gedurende 

de jaren 80 en 90. 

 

http://www.floww.com/dnld/NL-Freiburg-Appell.pdf
http://youtu.be/xd8FWyRrOS8


II. Toepassing Floww Health Technology 

 

Voor Product Informatie klik op de afbeelding 

http://www.floww.com/nl/floww-product-info.html
http://www.floww.com/nl/floww-product-info.html


III. Onderzoeken Floww gezondheidstechnologie 

 

a) Effect meting vóór en na installatie Floww Health Technology 

Floww International laat wereldwijd onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek doen naar 
de effectiviteit van haar producten. De ervaringen van de gebruikers vinden zij van groot 
belang. Floww heeft Onderzoeksbureau Soffos daarom opdracht gegeven om te meten wat 
het effect van haar producten is op de kwaliteit van leven van een gebruiker. Soffos is 
gespecialiseerd in effectmeting van (medische) behandelmethoden met behulp van 
vragenlijstonderzoek. 

Nieuwsgierig wat Floww bij u doet? 

Het kan zijn dat een professional u een product van Floww adviseert of dat u het op eigen 
initiatief aanschaft. In beide gevallen zult u als gebruiker willen weten wat voor invloed het 
product heeft op uw welbevinden. Dat kunt u snel te weten komen. Als u online de 
vragenlijst invult, ontvangt u per mail een persoonlijk gezondheidsrapport met uw scores. 
Na 4 maanden stuurt Soffos u een uitnodiging voor een tweede vragenlijst en eventueel na 
12 maanden een derde vragenlijst. De verslagen die u ontvangt geven ook de verschillen met 
de scores uit het eerste en tweede verslag en daarmee het effect van het product weer. 

Hoe kunt u meedoen? 

Als een professional u heeft aangemeld krijgt u van Soffos een mail met gebruikersnaam en 
wachtwoord. Hebt u het product op eigen initiatief aangeschaft, ga dan naar floww.soffos.eu  
en registreer u als cliënt. U krijgt dan gebruikersnaam, wachtwoord en de uitnodiging om de 
vragenlijst in te vullen toegestuurd. Kijk voor meer informatie en meld u aan via: 
http://floww.soffos.eu   

 Download een voorbeeld van een gezondheidsrapport hier   

 Download meer informatie over het Soffos Onderzoek hier 

 
 

http://floww.soffos.eu/
http://www.floww.com/dnld/Gezondheidsrapport-soffos.pdf
http://www.floww.com/dnld/NL-Floww-Wetenschappelijk-onderzoek.pdf


b) Hoe werkt Floww Health Technology? 

Prof. Ing. Robert Mayr heeft in een wetenschappelijk rapport glashelder 

kunnen vaststellen, dat Floww de straling niet bestrijdt, maar de 

stralingsenergie gebruikt om een Natuurlijk Veld te creëren. 

 Download de samenvatting van het rapport hier 

 

 

Floww® Health Technology bestrijdt niet de straling, maar zet de straling om in een Floww 

Veld, een veld van natuurlijke biologische frequenties. Frequenties die van nature aanwezig 

zijn in mens, dier en de natuur en als doel hebben cellen goed te laten functioneren. Het 

principe is vergelijkbaar met radiogolven die worden omgezet in geluid. 

 

c) Overige Onderzoeken en Resultaten 
 

 Gaan naar deze link: http://www.floww.com/nl/onderzoeken.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.floww.com/dnld/NL-Onderzoek-Werking-Floww-Health-Technology.pdf
http://www.floww.com/nl/onderzoeken.html


IV. Gebruikerservaringen  

Peppijn Zuurdeeg uit Zutphen 
 
“Als ik mijn mobiele telefoon op zak droeg merkte ik dat ik last kreeg van mijn bovenbeenspieren. Een 
soort zware, irriterende druk. De personalFloww heeft mij van deze fysieke klachten afgeholpen. Ook 
in huis en onderweg voel ik mij beter en vermoed dat dit door de personalFloww komt” 

 
 
Hans IJtema  uit Nieuwehorne 

“Onze dochter had extreem veel last van eczeem. Dit was zo ernstig dat zij daardoor leed aan 

slapeloosheid. Een homeopaat vertelde ons dat uit zijn metingen bleek dat ze veel last had van electro 

magnetische straling, wat zich onder andere uitte in haar eczeem. We hebben daarop een 

personalFloww gekocht en zagen met een aantal weken de huid rustiger worden. Ze slaapt nu weer 

goed en draagt de personalFloww altijd. Wij weten dat ze veel baat heeft gehad bij dit apparaat” 

Gezin in probleemwijk geholpen dankzij Floww Health Technology: 

 

 

 

Wilma Postma uit Garmerwolde 

“Ik ben in november 2011 met Floww International in contact gekomen. Op dat moment was ik 

sociaal geïsoleerd en kon niet meer onder de mensen zijn. Zelfs in mijn eigen huis was het niet 

leefbaar. Ik kon niet op de computer werken of TV kijken. Mijn grote hobby tuinieren, of gewoon in de 

tuin zitten kon ik ook niet meer. Mijn slaapkamer de enige plek waar ik redelijk kon zijn, maar ik 

voelde dat dat ook aan het veranderen was. Ik voelde me steeds meer bedreigd door de straling 

omdat er in mijn eigen huis er geen veilige plek meer was. Na een dubbele kuur Floww drops en het 

plaatsen van de homeFloww set in mijn huis ben ik enorm opgeknapt en kan weer naar mijn kinderen, 

boodschappen doen of naar een theater. Onderweg draag ik altijd een personalFloww. Ik kan 

iedereen Floww Health Technolgy aanraden.”  

http://youtu.be/_YaqDObdsm0


C. Groos, Poortugaal, advocaat 

“Ik merkt dat het werken voor een beeldscherm me overmatig vermoeide en een onnatuurlijke 

matheid veroorzaakte. Nadat ik informatie kreeg over de mogelijke gevolgen van straling heb ik de 

screenFloww aangeschaft en heb me verbaasd over mijn ervaringen. Ik kan hiermee een volle 

werkdag voor een beeldscherm doorbrengen zonder dat ik me hier slecht door ga voelen.” 

 

Dhr de Haan uit Assen, Natuurgeneeskundig therapeut 

“Voordat ik Floww leerde kennen kreeg ik steeds meer klachten die ik veroorzaakt werden door de 

toenemende straling waaraan wij allemaal worden blootgesteld. UMTS, GSM, WiFi, DECT etc., het 

werkt allemaal direct negatief in op onze energiehuishouding. Op een gegeven moment kon ik niet 

meer functioneren en wist niet meer hoe ik verder moest. Wat ik heb meegemaakt gun ik niemand. 

Sinds ik de producten van Floww gebruik is het alsof ik in een beschermende cocon zit. In het begin 

kon ik het niet geloven, het was alsof ik droomde. Ik merk dat ik niet meer wordt leeggezogen en ik 

heb mijn leven weer terug.” 

 

 

Peter van Breemen uit Leiden, yogadocent 

“Je kunt yoga beoefenen tot je een ons weegt, maar als je geen aandacht hebt voor gezonde voeding, 

E-nummers en electrosmog kom je geen stap verder. Floww producten zijn het optimale antwoord 

tegen de schadelijke effecten van straling van zendmasten en mobiele telefoons” 

 

 

R. Bouma Sneek 

“Ik ervaar met de personal Floww een merkbaar rustiger gevoel in mijn hoofd. Dus minder 

gejaagdheid. De eerste dag op het werk heb ik geen hoofdpijn gekregen. Dus merkbaar verbetering. 

De klachten van wat duizelig zijn en teveel hooi op de vork nemen heb ik nog wel altijd, die werden na 

een week vond ik wat heftiger en heb ik ook nu nog wel. Misschien afkickverschijnselen? Ook had ik 

de eerste 2 weken wat hoofdpijn na het slapen (met opstaan). Vanaf de eerste nacht met de personal 

Floww onder het hoofdkussen is dat echter bijna geheel verdwenen”. 

 

Jacqueline Bongers, Maashees, notarieel medewerkster 

“Mijn zoon Nick was druk, onrustig en kon opvliegerig reageren. Na een onderzoek bleek hij 

aanzienlijk stralingsbelast te zijn. Toen Nick met de Floww drops begon kon hij dat meteen merken en 

was hij er zelf enthousiast over. Halverwege de kuur werd hij rustiger en was beter aanspreekbaar. 

Met ondersteuning van de personalFloww gaat het nu erg goed met Nick.” 

 



J. de Bont, Tilburg 

“Een dag na het installeren van de homeFloww set stond ik met een groot vakantiegevoel  in de 

keuken. Ik herkende de ontspannenheid die ik ook ervaar als ik een paar dagen op de camping zit. 

Mijn hoofd was rustig. Mijn lijf was soepel en ik had zowaar een blij gevoel. Ik merkte een groot 

verschil omdat het namelijk lang geleden was dat ik me zo had gevoeld.  Vanaf  het moment dat ik de 

personal Floww en de druppels en gaan gebruiken, kreeg ik mijn helder denken terug. Voor die tijd 

leek het soms of ik niet meer goed kon nadenken. Constant was ik in de war en vergat ik waar ik mee 

bezig was. Ook had ik moeite met het voeren van een gesprek  ik kwam niet op woorden en raakte na 

t wee zinnen kwijt wat ik ook alweer aan het vertellen was”  

 

Louise ArnoldBik, Soest, organisatiedeskundige 

“Ik had heftige migraineachtige hoofdpijn en kon nauwelijks uit mijn ogen kijken. Een collega zei: 

“bescherm jij je al tegen straling? Ik wel, anders ben ik continue ziek”. Op mijn verzoek gaf ze mij een 

screenFloww in handen. Ik voelde zinderingen in mijn lichaam en mijn hoofdpijn zakte in een flits weg. 

Ik keek weer helder, dat viel ook de mensen bij mij aan tafel op.” 

 
 

Edwin Wijsman, Noordwijk, Commercieel werkzaam in de importbloemenbranche  

 

“Ik breng vele uren door in kantoor achter 2 beeldschermen.  Na een aantal uren merkte ik dat de 

energie begon weg te lopen en aan het eind van de dag had ik last van branderige ogen en 

vermoeidheid.  Na het in gebruik nemen van de personalFloww en het innemen van de Floww drops 

merkte ik de eerste dagen een enigszins licht grieperig gevoel en bij tijd en wijlen was ik een beetje 

misselijk. Volgens mijn therapeut was dit te zien als een ontgiftigingsproces, doordat de 

celcommunicatie weer wordt hersteld, waardoor er stoffen vrijkomen die lang in de cellen zaten. 

Wat ik merk is een rustig en meer ontspannen gevoel in mijn lichaam. Over 't algemeen ervaar ik een 

groter gevoel van innerlijke rust. Nu gaat alles prima en ik heb geen klachten meer.” 

 

 

Dr. Nico Westerman, arts 

"Jongen 6 jaar: onrustig, wild, brutaal, snel afgeleid, obsessief anderzijds, onhandelbaar. Diagnose 

door de GGZ gesteld: ADHD. Voorstel GGZ-psychiater: ritalin of concerta. Moeder (alleenstaand) voelt 

daar weinig voor. Test: elektromagnetische belasting (respons op Silicea D1000), voedingsanamnese: 

overdaad suiker en kleurstoffen. Maatregelen: aanpassing voeding, visolie, vitamine E, inositol, 

Floww drops. Initieel een verergering van het gedrag, daarna geleidelijk beter. Na 4 weken: rustig, 

geconcentreerd, soms nog brutaal, voeding lukt al is het moeizaam (hij steelt suiker), geen 

elektromagnetsiche belasting meer te meten. Moeder: hij zal nooit makkelijk worden, maar dit is een 

heel stuk beter".  

Download meer gebruikerservaringen hier 

http://www.floww.com/dnld/NL-Floww-ervaringen.pdf


 

V. Kinderen en Straling  

Download het artikel hier 

http://www.floww.com/dnld/kinderen-en-straling.pdf
http://www.floww.com/dnld/kinderen-en-straling.pdf
http://www.floww.com/dnld/kinderen-en-straling.pdf


VI. Achtergrond ontstaan Floww International 

Op 7 juli 2007 is in Nederland Floww2 International B.V. opgericht door drs. Marc Schechtl.  
 

Marc Schechtl heeft gewerkt als fiscalist bij een groot 
internationaal advocatenkantoor en als universitair docent. 
Door overgevoeligheid voor straling en toename van 
klachten in de loop der jaren heeft hij in 2003 zijn 
werkzaamheden grotendeels moeten staken en woonde 
Marc Schechtl in een tent 
nabij een natuurgebied. 

Daar ontmoette hij Jim Wagenaar. Jim Wagenaar 
onderzoekt al sinds 1969 de invloed van niet-ioniserende 
straling op mens, dier en natuur. Na de komst van de 
mobiele telefoon zag Jim Wagenaar in dat de straling niet 
meer te keren was en alleen maar zou toenemen. Hij kreeg 
de briljante ingeving dat straling net als de zon ook een 
bron van energie is. Zoals je zonne-energie kunt gebruiken, zo maakt Floww technologie 
handig gebruik van de stralingsenergie ten behoeve van de vitaliteit. Hoe meer straling, hoe 
krachtiger de producten werken. In 2003 testte Jim prototypes op mensen die zeer sensitief 
waren voor straling, waaronder Marc. 
 
Als een van de 250 stralingsbelaste testpersonen van de prototypes Floww producten 
knapte Marc op. Marc realiseerde zich toen pas goed dat net zoals hij over de hele wereld 
mensen bewust of onbewust last hadden van straling, en dat hij na jaren uiteindelijk een 
structurele en integrale oplossing was tegengekomen. Marc stelde Jim voor: “Jij hebt een 
oplossing ontwikkeld zodat mensen gezond en vitaal kunnen blijven met de straling om hun 
heen. Jouw product kan de levenskwaliteit verbeteren van miljoenen mensen. Dit product 
verdient het om wereldwijd te worden verspreid. Laten we samen netwerken van 
stralingsdeskundigen bouwen en Floww in de wereld brengen”. Dit idee is gegroeid tot 
Floww International.  

De invloed van straling volgens WHO en onderzoekers  

Een ander deel van de kritiek bestaat uit de vraag in hoeverre straling schadelijk is en of onze 
producten de toets van de wetenschap kunnen doorstaan. 
Op dit moment zijn er veel aanwijzingen dat bepaalde soorten straling schadelijke effecten 
hebben op mensen, dieren en planten. Het is zelfs zo dat de wereld gezondheidsorganisatie 
WHO mobiele telefoons onder de categorie "mogelijk kankerverwekkend" hebben geplaatst. 
                                                           

2
 De naam Floww is bewust gekozen. Het woord ‘flow’ definieert wetenschapper Mihály Csíkszentmihályi als   

volgt:  “the mental state of operation in which a person performing an activity is fully immersed in a feeling of 
energized focus, full involvement, and enjoyment in the process of the activity”. Floww technologie is gericht op 
de verbetering van de kwaliteit van leven en ondersteuning voor vitaliteit & happiness. Hiermee kom je 
makkelijker in een toestand van ‘floww’. 

 



Een team van 31 wetenschappers uit 14 landen, inclusief de VS, kwam tot deze conclusie, na 
een onderzoek naar alle wetenschappelijke studies, die er op dit moment zijn rondom de 
invloed van mobiel bellen op onze gezondheid. 

Video: Interview op CBC news met dr. Devra Lee Davis 

 

 

Dr. Devra Lee Davis, PhD, MPH:  

“Mobiele telefoons kunnen het DNA van gebruikers beschadigen” 

Nobel prijs voor vrede in 2007 

 

 

Missie en Visie van Floww International 

Missie 

Gezond en vitaal leven met elektromagnetische straling voor mensen, dieren en natuur 
(Living in harmony with EMF radiation).  

 

Visie 
Floww gezondheidstechnologie wordt als “standaardtechnologie” wereldwijd toegepast: 

 in elk huis, elke school en elk kantoor waar straling is; 

 geïntegreerd in communicatietechnologie, 

zodat mensen hun kwaliteit van leven verbeteren met de straling om hen heen. 

 

http://youtu.be/Xtd-y2C9lH4


Marc Schechtl:  

De meeste overheden en industriële partijen beweren dat straling 

geen invloed kan hebben op de gezondheid. Zij verwijzen dan naar 

onderzoeken, die doorgaans zijn gefinancierd door industrie. Echter de 

effecten naar de cumulatieve effecten zijn niet onderzocht. De vele 

verschillende vormen van straling hebben mogelijk weer een andere impact van de een 

stralingsvorm afzonderlijk.  

 

Sommige mensen gaan uit gevoelens van onrecht of angst de strijd aan met overheid of 

industrie. Mijn mening is dat strijd niets oplost. Sterker nog: voor je welzijn heeft strijd eerder 

een negatief effect dan een positief effect. Ook wijs ik in voordrachten altijd op de prachtige 

impact die deze tijd van draadloze communicatie ook heeft. Het opent en verbindt. 

Samenwerking met overheid en industrie voor oplossingen is mijns inziens de enige juiste te 

bewandelen weg naar een gezond en vitaal leven met straling. Het prachtige vind ik nog 

steeds dat dit principe ook zit in de Floww technologie zelf: de straling niet bestrijden, maar 

gebruiken ten behoeve van vitaliteit. In dit verlengde werkt Floww International aan 

samenwerking met overheid en industrie ten behoeve van de kwaliteit van leven van 

kinderen, volwassen, dieren en natuur.  

Ik wens iedereen een gezond en vitaal leven toe.  

Met hartelijke groet, 

Floww International BV 

 

drs. M.G. Schechtl 

directeur 

              

Floww technologie als brug naar gezond en vitaal leven met de straling om ons heen. 

 

 



VII. 30 dagen-geldteruggarantie 

Ervaar de producten vrijblijvend via een Floww-stralingsdeskundige. Als u binnen 30 dagen 

Floww-producten terugstuurt storten we het gehele aankoopbedrag, exclusief 

verzendkosten, terug.  

 

VIII. Floww nominaties en awards in 2012 

 

1) Floww International is een van de 100 meest innovatieve Nederlandse bedrijven  

 

 

2) Floww International is een van de 13 beste innovatieve bedrijven  

 

 

IX. Lezingen over straling 

Wilt u meer weten wat er op dit moment binnen de wetenschap bekend is over de gevolgen 
van elektromagnetische straling? Of kent u mensen die hierdoor met klachten rondlopen en 
wilt u die helpen? Vermoedt u wellicht dat u er zelf hinder van ondervindt? 

Klik hier voor lezingen bij U in de buurt. 

Of wilt u zelf zo’n avond organiseren? Neem vooral contact met 
ons op via e-mail info@floww.com of bel 0418 573 600. Wij 
helpen u graag bij de organisatie hiervan. 

 

 

 
 

 

 
Follow Floww ~ gratis personalFloww zakje 

Uiteraard kan ook Floww International niet groeien zonder de voortdurende waardering van 

haar klanten. Wilt u uw ervaringen delen met anderen ‘like’ ons dan op Facebook. 

Wilt u in aanmerking komen voor een gratis personalFloww zakje t.w.v. € 9,95, stuur dan ná 

de like een e-mail naar info@floww.com  

 

 

http://www.floww.com/nl/stralingsdeskundigen.html
http://www.floww.com/nl/lezingen-over-straling.html
mailto:info@floww.com
http://www.facebook.com/pages/Floww-International/198875973458156


Floww Instructie Video 

 

 

Voor meer video’s, interviews met artsen, onderzoekers en gebruikers ga ja naar de 

Floww YouTube pagina: http://www.youtube.com/user/Flowwinternational    

 

  

 

 

 

 

 

 

Miguel, 5 jaar, komt gelukkig èn vitaal uit school met zijn personalFloww small 

 

 

 

 

We werken aan een stralingsvriendelijke wereld, a healthy planet 

 

 

 

Disclaimer 

Floww®-producten zijn geen geneesmiddelen. Bij lichamelijke klachten is het raadzaam altijd contact op te nemen met uw huisarts. Gebruik Floww®-producten 

slechts op de wijze zoals aangegeven op het informatiemateriaal van Floww® International. Floww® International wil geen extra gebruik van stralingsbronnen 

stimuleren en wij adviseren te allen tijde stralingsbronnen bewust te gebruiken. Daarnaast verwijzen wij naar onze Algemene voorwaarden. Deze kunt u 

downloaden via onze website, www.floww.com, en worden op uw eerste verzoek kosteloos toegestuurd. 

http://youtu.be/qtUXW1KVPFw
http://www.youtube.com/user/Flowwinternational

