
 

 

 

Asbest, softenon, tabak in de herhaling..?? 

Het ‘onbekende’,  

of  

het ‘onderschatte’ 

gevaar voor onze kinderen 

 

Over de ‘zegeningen’ van de draadloze, 

elektromagnetische techniek, waarmee de 

draadloze/mobiele apparatuur werkt. 

 

 



De vraag is niet of elektromagnetische straling van alle zendapparatuur in onze omgeving, 

invloed kan hebben op de gezondheid, maar OF het schadelijk voor de gezondheid is. Het 

hééft invloed, dat is keihard bewezen. Maar in welke mate het schadelijk van invloed is, bij 

welke veldsterktes en wat precies de effecten op de gezondheid zijn op lange termijn..? 

Dáárover is nog geen overeenstemming. Maar de vraag is simpel: ‘Moet dat dan?’  

 

Is het FEIT alleen al, dát het schadelijk IS, geen reden genoeg voor zorg en maatregelen..? 

Is het achter elkaar aanlopen, ondertussen roepend, dat  

‘het toch wel allemaal bewezen zal zijn, anders deden ze het toch niet?’ 

überhaupt zichtbaar voor de massa die deze apparaten gebruikt..? 

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling schadelijk voor 
de gezondheid is. En er zijn ook legio onderzoeken die dit niet aantonen. Deskundigen staan 
lijnrecht tegenover elkaar, als het over dit onderwerp gaat. Berichten in de media spreken 
elkaar tegen en het ene land neemt maatregelen en licht burgers voor waar andere landen 

besluiten dat niet doen. De waarheid is dus lastig te vinden. 

Bijzonder is (zie de ZEMBLA-uitzending) dat onderzoek dat ‘aantoont’ dat het ‘allemaal wel 

meevalt’ met die schadelijke straling, voor het overgrote deel is gefinancierd, door de mobiele 

telefoon industrie, die deze smartphones/tablets/draadloze producten verkoopt..!! 

 

 

 



 

Terwijl er vanuit onze overheid, die miljarden verdient aan de zendvergunningen, 
geruststellende geluiden klinken, blijkt er wel degelijk ‘iets’ aan de hand te zijn met onze 

dagelijkse portie straling. 

1. De Raad van Europa adviseert sinds 2011 wifi en mobiele telefoons uit scholen te  weren.  
2. Frankrijk verbiedt sinds januari 2014 reclame op alle draadloze apparaten voor 

kinderen onder de 14 jaar (denk aan tablets, gaming, mobiele telefoons) en  
3. Mobiele telefoons staan sinds 2012 op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ 

van de WHO; de wereld gezondheids organisatie. 
4. Zelfs de website van het ‘Nederlandse Kennisplatform Elektromagnetische Velden’ toont 

een video waarin prof. dr. ir. Michiel Haas oproept, om voorzorgsmaatregelen te nemen. 

Ook maken steeds meer mensen melding van gezondheidsklachten die ze zelf in verband brengen 
met straling. Maar op de vraag of blootstelling aan straling schadelijk is voor de gezondheid, en in 
welke mate, daar is dus nog geen éénduidig antwoord op. Meer onderzoek, met name ook naar 

de langetermijneffecten, is nodig. En ondertussen gewoon dóórgaan..?? 

Misschien dat dit appèl je wat zegt..? 

 

Artsen luiden de noodklok in het Het Freiburger Artsen-appèl 

Wereldwijd signaleren steeds meer artsen, specialisten en medische wetenschappers een 
toename aan gezondheidsklachten ten gevolge van straling. Sinds 2002 hebben meer dan 1000 
artsen en meer dan 36.000 mensen wereldwijd het Freiburger Appèl ondertekend waarin ze 
onderschrijven dat ze een algemene toename van chronische aandoeningen met 
onduidelijke oorzaken hebben geconstateerd. 
 En waarin ze bevestigen dat deze toename van gezondheids- en welzijnsproblemen gelijktijdig 
op treedt met een toename van stralingsbelasting in de leefomgeving. Bijvoorbeeld door de 
installatie van een zendmast of gebruik van mobiele telefoon en/of draadloze (DECT) 
huistelefoon.  
Dit Appèl is een oproep om de blootstelling van de bevolking aan deze velden te verlagen, een 
bewustere omgang met elektrische en draadloze technologie te stimuleren en beleid te 
baseren op alle wetenschappelijke onderzoeken die gepubliceerd zijn in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften en hierop geen schifting toe te passen zoals de Nederlandse 
Gezondheidsraad doet. 

Dus is de vraag eigenlijk héél simpel: 

 

Gaan we onze kinderen blootsstellen aan dit wereldwijde experiment..?? En zijn we dat 

niet al aan het doen? Want, terwijl onafhankelijke deskundigen het er eensluidend 

over eens zijn, dát elektromagnetische straling ernstige invloed heeft op vooral jonge 

kinderen, i.v.m. het onvolgroeid zijn van hun schedels, roepen anderen doodleuk,  

dat het allemaal ‘meevalt’..! Gaan we de resultaten ‘afwachten’, of…? 

 

http://www.next-up.org/pdf/Council_Europe_Resolution_1815_The_potential_dangers_of_electromagnetic_fields_and_their_effect_on_the_environment_27_05_2011.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Council_Europe_Resolution_1815_The_potential_dangers_of_electromagnetic_fields_and_their_effect_on_the_environment_27_05_2011.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0281.asp
http://www.stopumts.nl/pdf/Press%20release%20IARC%2031%20mei%202011.pdf
http://www.floww.com/nl/nieuws/2014/06/19/kennisplatform-elektromagnetische-velden-spreekt-zicht-uit-straling-mogelijk-wel-schadelijk#.U7wNJfl_uSo
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN


Wat te doen als opvoeder..? 

Je leest jezelf in en zorgt in ieder geval dat je zo min mogelijk kinderen, 

die je onder je hoede hebt, met regelmaat blootstelt aan elektro-magnetische straling van  

1. computers (laptop (WiFi), tablets, smartphone),  

2. WiFi-kastjes die de hele dag stralend hun best doen.. Waarom deze niet 

                 aanzetten als je gaat internetten, i.p.v. de hele dag continue? 

3. draadloze telefoons Vooral DECT-telefoons zijn uitermate schadelijk! 

4. draadloze koptelefoons/geluidsinstallaties 

5. de ‘slimme’ meter. Blijf uit de buurt van deze krachtige stralingsbron. 

 

Om jezelf te informeren, reiken we deze lijst met bronnen aan.  

Wellicht raadzaam als onderbouwing te raadplegen. 

1. WHO pagina over straling: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/ 

 

2. ZEMBLA-uitzending over straling, met veel tastbare info, van juni 2012: 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/127984/Zembla.html 

 

3. Kinderen en Straling. Informatieve website over dit onderwerp: 

http://www.kinderenenstraling.nl/wetenschap/straling-op-de-gezondheid/ 

 

4. De macht van de telefoonlobby. Reportage van de Vlaamse Televisie: 

https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY  

 

5. En inderdaad: ‘Het zeker voor het onzekere’..! Geen experiment met onze kinderen, als 

veel onderzoek de HEFTIGE schadelijkheid van elektromagnetische straling al aantoont.. 

https://www.ouders.nl/artikelen/mobiele-telefoons-het-zekere-voor-het-onzekere 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/127984/Zembla.html
http://www.kinderenenstraling.nl/wetenschap/straling-op-de-gezondheid/
https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY
https://www.ouders.nl/artikelen/mobiele-telefoons-het-zekere-voor-het-onzekere

