
3Hoe kon zo’n connec-
tiedoos op onze daken 
terechtkomen?
Voor de veiligheid van 

elektrische componenten en 
apparatuur gelden internatio-
nale normen. Volgens Van Sark 
heeft het zonnepaneel als 
geheel de hele testmolen 
prima doorlopen, en zijn in 
dat traject ook geen proble-

men gemeld. ‘Dat zou mogelijk 
kunnen betekenen dat bestaan-
de tests moeten worden her-
zien’, zegt Van Sark. 

De testnormen worden opge-
steld door de International Elec-
trotechnical Commission (IEC) 
in Zwitserland met hulp van 
internationale experts. Onaf-
hankelijke laboratoria, zoals 
bijvoorbeeld het Duitse TÜV 
Rheinland, testen of zonnepa-
nelen aan die normen voldoen. 
Ze controleren de panelen on-
der meer op brandgevoeligheid 
en de consequenties van blik-
seminslagen of zware hagel. Bij 
goedkeuring reiken ze een IEC-
certi!caat uit.

4Wat moet een con-
sument doen als hij 
een zonnepaneel van 
Scheuten Solar heeft?

‘Het is verstandig om contact 
op te nemen met de installa-
teur,’ zegt Van Sark. ‘Die is eind 
vorig jaar al precies geïnfor-
meerd om welke serienum-
mers het gaat. Hij kan vertellen 
of het nodig is om het systeem 
uit te zetten en hoe dat moet 
gebeuren. Bij een veilige instal-
latie op dakpannen zal het 
systeem gewoon kunnen blij-
ven draaien. Uitzetten, zoals de 

NVWA suggereert, is in dat 
geval niet nodig.’

De installateur kan volgens 
Van Sark ook adviseren over de 
eventuele vervanging van de 
panelen.

5Hoe kies ik een 
betrouwbaar zonne-
paneel?
Het Nederlandse certi-

!ceringsinstituut Kiwa haalde 
de Volkskrant met een website 
waarop consumenten kunnen 
controleren of hun zonnepa-
neel een veiligheidscerti!caat 
heeft. Volgens Van Sark heeft 
de consument hier weinig baat 
bij. ‘De lijst met zonnepanelen 
op die website is bij lange na 
niet volledig. Bovendien had 
het gewraakte zonnepaneel 
wel degelijk een IEC-veilig-
heidscerti!caat.’

Volgens van Sark is het be-
langrijker om na te gaan of de 
installateur gekwali!ceerd is. 
‘Zonnepanelen zijn booming 
business. Daardoor stijgt het 
aantal installateurs ook. Deels 

zijn dat elektrisch-installa-
teurs, maar ze komen ook uit 
de CV-branche. Vanwege het 
plaatsen van zonneboilers 
verrichten die installateurs nu 
eenmaal toch al werkzaamhe-
den op het dak. 

Het is belangrijk dat installa-
teurs van zonnepanelen goed 
zijn opgeleid. Ze moeten niet 
alleen de module op het dak 
plaatsen, maar ook de bekabe-
ling trekken op het dak. En ze 
moeten die kabels doortrekken 
naar een omvormer op zolder. 
Om te garanderen dat installa-
teurs voldoende vakkundig te 
werk gaan, werken verschillen-
de instanties zoals Holland 
Solar en Uneto-VNI aan veilig-
heidscerti!caten.’  

bovenop dakpannen worden 
geïnstalleerd, met een paar 
centimeter tussenruimte tus-
sen panelen en dakpannen. 
Bovendien wordt hier brand-
werend isolatiemateriaal tus-
sen het paneel en het dak aan-
gebracht. In Frankrijk zijn zon-
nepanelen vaak fraai in daken 
weggewerkt. ‘Dat is logisch,’ 
zegt Van Sark, ‘want als je pa-
nelen laat integreren in 
je dak krijg je daar een 
hogere subsidie. Na-
tuurlijk is de aansluit-
doos een zwak punt. 
Maar dat probleem 
had niet tot dak-
brand hoeven lei-
den wanneer de 
zonnepanelen op 
de goede manier 
waren geïnstal-
leerd.’

1Wat is er mis met onze 
zonnepanelen?
Niet veel. Het gaat enkel 
om Multisol-panelen van 

leverancier Scheuten Solar, 
waarin connectiedozen van 
het merk Solexus zijn verwerkt. 
‘De fout bevindt zich in het 
kastje dat aan de achterkant 
van elk zonnepaneel zit,’ zegt 
Wilfried van Sark, zonne-ener-
giedeskundige aan de Univer-
siteit Utrecht. ‘Dat kastje verza-
melt de opgewekte elektriciteit 
van een paneel. Via kabels gaat 
die gelijkstroom naar een om-
vormer. Die maakt er wissel-
stroom van 240 volt van. 

In de connectiedoos zit een 
verend contact dat bij kleine 
bewegingen van de module, 
door bijvoorbeeld wind, 
slijtage kan vertonen. Na een 
paar jaar kan het contact 
daardoor verbreken.’ Daarbij 
kunnen elektrische vonken 
ontstaan. In het ergste geval 
kan dat tot dakbrand leiden. 
Dat is tot nu toe vijftien keer 
gebeurd in Frankrijk en Italië.

2Hoe groot is de kans 
op dakbrand in Neder-
land? 
Nihil, aldus Van Sark, 

zelfs al zijn in Nederland tus-
sen augustus 2009 en februari 
2012 zo’n vijftienduizend van 
dit soort panelen geplaatst. Dat 
komt doordat zonnepanelen in 
Nederland over het algemeen 

Zonnebrand op het dak
Zonnepanelen kunnen dakbranden veroorzaken, 
waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA). Menigeen kijkt nu argwanend naar zijn paneel. 
Is dat terecht? Door Jolein de Rooij
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 Een oververhit contact 
(links) in zonnepanelen van 
Scheuten Solar. SHUTTERSTOCK

Hartproblemen
‘Dotteren is riskanter dan 
een hartoperatie’, luidde de 
kop van een bericht waar-
mee het Algemeen Dagblad 
op 25 februari opende. Het 
nieuws was gebaseerd op 
een onderzoek van onder 
meer het Erasmus MC in 
Rotterdam naar behande-
lingen van hartpatiënten. 
Daaruit zou blijken dat 
gedotterde patiënten, 
vergeleken met geopereer-
de patiënten, bijna twee 
keer zo vaak binnen vijf jaar 
na de ingreep overlijden.

De onderzoeksresultaten 
zijn in werkelijkheid genu-
anceerder: het gaat alleen 
om patiënten met vernau-
wingen in de kransslag-
aders. Het succes van een 
behandeling hangt boven-
dien sterk af van de ernst 
van de aandoening, die de 
onderzoekers in scores 

uitdrukten. Alleen patiën-
ten met hoge scores bleken 
na dotteren significant 
vaker te overlijden dan na 
een operatie. 

Interventiecardioloog 
Yolande Appelman van het 
VUmc in Amsterdam stelt 
dat cardiologen eerdere 
resultaten van het onder-
zoek al in de praktijk toe-
passen. ‘Patiënten met 
uitgebreide vernauwingen 
in de kransslagaders zijn in 
het algemeen het beste af 
met een openhartoperatie 
als ze een bepaalde score 
behalen. Meestal blijft een 
dotterbehandeling echter 
de beste optie.’ —YF

Continent
Noorse onderzoekers von-
den in de Indische Oceaan 
de droom van elke schat-
zoeker; een vergeten conti-
nent. Dat meldde onder 
meer AD.nl op 24 februari. 
Trond Torsvik, geoloog aan 
de universiteit van Oslo, 
was betrokken bij deze 
vondst en beschrijft in zijn 
wetenschappelijke publica-
tie in Nature Geoscience 
inderdaad de ontdekking 
van een continent onder 
het eiland Mauritius.

Torsvik hanteert echter 
de geologische definitie 
van een continent: een deel 
van de aardkorst dat be-
staat uit gestolde lava en 
samengeperst gesteente. 
De onderzoeker spreekt 
van een microcontinent, 

ofwel een kleiner fragment 
van een geologisch conti-
nent. Dergelijke microcon-
tinenten zijn in het verleden 
echter al op veel meer 
plaatsen gevonden. Torsvik 
stelt zelfs dat de bodem 
van de Indische Oceaan 
bezaaid zou kunnen zijn 
met dergelijke stukken 
continent.

De ontdekking betekent 
dus enkel dat de samen-
stelling van de aardkorst 
onder Mauritius anders is 
dan verwacht. Het predi-
caat ‘continent’ zegt niets 
over oude beschavingen of 
droog land en het conti-
nentje is zeker nooit ‘verge-
ten’. Een interessante ont-
dekking voor de geologie, 
minder enerverend voor 
schatzoekers. —CdL.
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