
  Techniek  
   tekSt kees VIsser

bellen met je mobieltje: 
gevaarlijk Of niet?

opnieuw breidt het nederlandse 
antennepark zich uit. door heel 
het land vind je al zendmas-
ten voor gsm, gprs, umts en 
c2000. daar komen honderden 
4g-antennes bij. hierdoor kun je 
nóg sneller draadloos internet-
ten. maar intussen wordt 
de 'deken' van straling 
over het land alsmaar 
dikker. kan dat geen kwaad?

StreSS 
door 
Straling

B
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de 4g-hype staat niet op zichzelf. het pro-
ces van altijd en overal online te kunnen 
zijn, met steeds hogere datasnelheden, 
is al langer aan de gang:

vrijwel elk station, vliegveld of ho-
tel is in het bezit van zogenaamde 
‘hotspots’ voor draadloze netwerken. op 
die plekken biedt men wifi aan, betaald 
of gratis.

steeds meer bedrijven en instel-
lingen bieden eveneens draadloze inter-
nettoegang aan; niet alleen voor mede-
werkers, ook voor klanten.

er liggen zelfs plannen klaar om gra-
tis wifi binnen verschillende stadscen-
tra aan te bieden. 

ook thuis ben je steeds minder aan 
een draadje gebonden. iedereen heeft 
een eigen mobiel, en het ‘vaste’ toestel – 
als je dat nog hebt – bestaat uit zo’n han-
dige, snoerloze dect-telefoon. of 
twee… of drie… 

in een hoekje van de kamer, of in de me-
terkast straalt 
het draadloze ac-
cess point voor 
wifi. en alle lap-
tops, pc’s, game-
consoles, tablets 
en smartphones 
stralen trouw terug. de hele dag door, 
ook ‘s nachts. is dat wel gezond?

elektrOstress
dat hoogenergetische elektromagneti-
sche (em) straling schadelijk is, is bekend. 
je kunt daarbij denken aan röntgen- en 
gammastraling. maar hoe zit het met de 
laagenergetische straling die bij draad-
loos bel- en dataverkeer wordt gebruikt? 
men ging er altijd van uit dat deze stra-
ling – ook wel ‘radiofrequente straling’ 
genoemd – onschuldig is. hiermee wordt 
immers al ruim een eeuw lang radio en tv 
uitgezonden. er gaan echter steeds meer 
stemmen op dat laagenergetische em-
straling wel degelijk kwaad kan. het beïn-
vloedt wellicht de hersenen, en mogelijk 
zelfs de werking van cellen. bovendien 
zou het verwoestende effect nog worden 
versterkt door het pulskarakter van de 
straling. 
omdat gsm-, dect- en wifi-communica-
tie helemaal digitaal is, bestaat de stra-

ling uit allemaal korte puls-
jes. die leveren dus een waar 
stralingsbombardement op 
het lichaam. en je kunt het 
nauwelijks ontlopen. tot in 
de meest afgelegen gebieden 
aan toe rukt het stralingsge-
weld op.
websites als stopumts.nl, 
beperkdestraling.org en mi-
lieuziektes.nl doen er alles 
aan om de bevolking hiervan 
bewust te maken. op deze si-
tes kom je mensen tegen die 
allerlei klachten ondervinden. 
ze wijten dit aan radiofre-
quente straling. de klachten 
variëren van hoofdpijn en 
slecht slapen tot nervositeit, 
tintelingen en pijn in allerlei 
lichaamsdelen. ook concen-
tratievermindering, geheu-
genverlies, spierspanningen 
en duizeligheid komen voor. al die ver-
schijnselen worden gebundeld onder de 
naam ‘elektrohypersensitiviteit’ (ehs) of 
‘elektrostress’.
de symptomen komen vaak geleidelijk 

o p z e t t e n , 
soms pas 
na jaren van 
blootstelling. 
d o o rg a a n s 
heeft men 
niet meteen 

door dat het door straling komt. bijvoor-
beeld van computers, laptops, een dect- 
of wifi-station (thuis of op het werk) of 
door een zendmast (in de directe nabij-
heid). na verloop van tijd verergeren de 
problemen. het kan zelfs tot volledige 
arbeidsongeschiktheid leiden. de enige 
oplossing blijkt het wegnemen van de 
stralingsbron(nen) te zijn. wanneer dat 
gebeurt, knapt een 
elektrostress-patiënt 
vaak in korte tijd zien-
derogen op.
de website stichtin-
gehs.nl fungeert als 
spreekbuis voor men-
sen die erkenning wil-
len voor hun ziekte. 
dat er sprake is van 
een serieuze ziekte, 
staat voor hen buiten 
kijf. op de website 
staat dat zo’n 1 à 2 % 
van de bevolking in 

meer of mindere mate kampt met overge-
voeligheid voor straling. 

WetenscHap
natuurlijk wordt er ook wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar de effecten van 
straling. er wordt bijvoorbeeld berekend 
hoeveel opwarming gsm- of wifi-straling 
kan veroorzaken. een mobiele telefoon 
aan je oor zou een lichte temperatuurver-
hoging in je hersenen kunnen geven. maar 
dit effect is verwaarloosbaar klein, vooral 
ook omdat het bloed een eventuele warm-
teophoping meteen afvoert. niettemin 
worden er duidelijke regels gesteld aan 
het opwarmend vermogen van mobiele 
telefoons. ook de invloed van straling op 
verschillende lichaamsprocessen – zoals 
hersenfunctie, babygroei en celdeling – is 
onder de loep genomen. maar schadelijke 
effecten blijken moeilijk te vinden.

het meest gevreesde 
effect is dat het ge-
bruik van mobiele tele-
foons de kans op her-
sentumoren vergroot. 
dit wordt natuurlijk 
nauwlettend in de ga-
ten gehouden. de laat-
ste vijftien jaar is het 
mobiele telefoon- en 
internetgebruik explo-
sief toegenomen. en ja, 
ook het aantal gevallen 
van (hersen)tumoren 
per 100.000 inwoners 

4G is de nieuwe techniek voor draadloos spraak- en 
dataverkeer; de vierde generatie inmiddels. eind vorig 
jaar werd het hiervoor beschikbare radiofrequentiege-
bied tussen grote telecomproviders verdeeld. Die veiling 
leverde de schatkist het waanzinnige bedrag op van 3,8 
miljard euro.
4G is pakweg tien keer sneller (tot wel 12,5 Mb per se-
conde!) dan het huidige uMts, de derde generatie (3G), 
en zal naar verwachting deze techniek vervangen. er 

worden zelfs al 
tests uitgevoerd 
met 5G, de be-
oogde opvolger 
van 4G, die nog 
weer tien keer 
hogere snelhe-
den mogelijk 
moet maken.

wat is 4g?

Je kunt Het strALInGs- 
bOMbArDeMent  
nAuWeLIJks OntLOPen

waar staan de 
zendmasten?
kijk op umtsmasten.nl hoe 
dicht er zendmasten in de 
buurt van je woning staan. 
bij het zoeken naar een 
(andere) woning kan dit een 
punt ter overweging zijn.
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is in die periode gestegen. maar wanneer 
de cijfers gecorrigeerd worden voor de 
verschuivende leeftijdsgroepen (er ko-
men steeds meer ouderen, en die hebben 
meer kans op tumoren dan jongeren), 
blijkt er toch geen sprake te zijn van stij-
ging. toch kan volgens de wereldgezond-
heidsorganisatie (who) een iets hogere 
kans niet helemaal worden uitgesloten 
bij mensen die extreem veel mobiel bel-

len. en deze nuancering wordt door stra-
lingstegenstanders weer flink uitvergroot 
en breed uitgemeten in de discussie.

prijzig
het is dus niet eenvoudig om absolute 
zekerheid te krijgen over de schadelijk-
heid van mobiele telefoons, ondanks de 
talrijke onderzoeken. de kwaliteit van 
veel onderzoeken laat te wensen over. in 

een enquête kan 
bijvoorbeeld wel 
naar het gebruik 
van mobieltjes 
zijn gevraagd en 
niet naar het ge-
bruik van dect-
telefoons. dat 
geeft een verte-
kend beeld, want 
er is een aardige 
kans dat iemand 

die weinig met 
een mobieltje 
belt juist veel ge-
bruikmaakt van 
dect. 
ook is het nog te 
vroeg om bepaal-
de effecten uit te 
sluiten. voor be-
tere statistische 

cijfers zou je gedurende twintig jaar of 
langer twee identieke groepen medisch 
moeten volgen, waarbij je één groep aan 
straling blootstelt en de andere niet. dat 
is een lastige opgave. om enige betrouw-
baarheid te garanderen moeten die groe-
pen ook nog eens behoorlijk groot zijn. 
dat maakt het onderzoek prijzig en tijd-
rovend. over langetermijneffecten doet 
de wetenschap dan ook nog geen uitspra-
ken. voorlopig gaat men op basis van het 
bestaande onderzoek ervan uit dat het 
gebruik van mobiele technologie veilig is.

niet OvertUigend
maar de mensen dan, die dagelijks door 
elektrostress worden geplaagd? het gek-
ke is dat er in wetenschappelijke onder-
zoeken geen bewijs voor wordt gevonden 
dat radiofrequente straling hun verschijn-
selen veroorzaakt. de klachten zijn er 
wel, dat klopt. maar niet meer of minder 

dan bij mensen die 
niet aan straling 
zijn blootgesteld. 
de wetenschap 
weet dan ook niet 
zo goed raad met 
deze ‘ziekte’. vaak 

beschouwt men het als een psychisch pro-
bleem. de inbeelding dat je voortdurend 
blootstaat aan straling zou leiden tot al-
lerlei psychosomatische klachten. 
die houding onder wetenschappers leidt 
tot grote frustratie bij de getroffenen. ze 
voelen zich slachtoffer van een onaan-
tastbare telecomindustrie. ze voelen zich 
ook nog eens in de steek gelaten door 
de medische wereld, de overheid en de 

straling  
in allerlei  
soorten  
en maten

er LIJkt Geen re-
LAtIe te ZIJn tus-
sen MObIeLtJes en 
HersentuMOren

   Bullseye Wifi, een nederlands bedrijf, wil 
nog dit jaar gratis onbeperkt internettoe-
gang via Wifi aanbieden in de centra van 
37 grote steden. een ambitieus plan. maar 
niet iedereen is er blij mee.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Groningen pro-
beert bullseye WiFi’s plannen te dwarsbomen. Volgens 

de PvdD is WiFi-straling slecht voor bomen en planten, 
en het is op grond van de plaatselijke verordening niet 

toegestaan om openbaar groen schade toe te brengen.
De PvdD baseert zich op een onderzoek dat door de 

Wageningen universiteit is uitgevoerd, in samenwer-
king met tnO. uit die studie blijkt dat bepaalde schade 
aan bomen – gescheurde bast, bladsterfte en afwijkende 
groei – weleens te maken kan hebben met blootstelling aan 
straling. naderhand is dit toch wat genuanceerd. tnO trok 

er zelfs de handen van af. Het onderzoek zou te beperkt 
zijn geweest om verregaande conclusies te trekken. 

Meer onderzoek is noodzakelijk, en is ook nog 
aan de gang. Het 
laatste woord is 
er nog niet over 
gesproken.

BOOmscHade door wifi?
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Zichtbaar licht, ultraviolette stra-
ling, röntgenstraling, infrarood 
licht, radiogolven: al die soorten 
straling kun je samenvatten onder 
de noemer ‘elektromagnetische 
straling’. Ze bestaan uit golven van 
elektrische en magnetische velden. 
Hoe korter de golven, hoe hoger de 
frequentie, en hoe energierijker de 
straling. radiogolven, microgolven en infra-

roodstraling bevinden zich in het 
lage energetische gedeelte; dat is 
beneden het zichtbare spectrum. 

ultraviolette straling, röntgenstraling en 
gammastraling behoren tot de hoogener-
getische straling, en zijn – in oplopende 
mate – altijd schadelijk.

Het kan verwarrend zijn, maar binnen het 
gebied van de radiogolven maakt men ook 
weer onderscheid tussen laagfrequent 
(laagenergetisch) en hoogfrequent (hoog-
energetisch). Dat kort men meestal af met 
LF en HF. De straling voor 3G, 4G, DeCt 

en WiFi ligt in het hoogfrequente (uHF) 
gebied van de radiogolven. Dit gebied is 
minder interessant voor radio- en tv-doel-
einden omdat het een verminderd zendbe-
reik heeft. Het zendbereik neemt namelijk 
af naarmate de frequentie hoger is.
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maatschappij. emigratie naar een dunbe-
volkt land lijkt soms nog de enige uitweg. 
tenminste, voor hoelang?

impasse
wie kun je nu geloven? de wetenschap? 
tegenstanders wijzen er fijntjes op dat 
veel grote onderzoeken met een 'niets-
aan-de-hand'-strekking medegefinan-

cierd worden door telecombedrijven. of 
geloof je toch maar de lobbybeweging 
die zich tegen het stralingsgeweld keert? 
hoe objectief is zij? 
wegens gebrek aan helder bewijs voor 
schadelijke effecten luidt het standpunt 
van de nederlandse gezondheidsraad: 
blootstelling aan straling is binnen de 
geldende normen veilig. maar gebrek aan 

bewijs is nog geen bewijs voor 
het tegendeel. het antistra-
lingsfront blijft dan ook onver-
minderd actief, en lijkt zelfs 
terrein te winnen. zo wordt in 
belgië binnenkort de verkoop 
van mobieltjes aan kinderen 
verboden, en wordt reclame 
hiervoor aan banden gelegd. 
sommigen wijzen op de om-
mezwaai die er kwam na jaren 
van ongelimiteerd asbestge-
bruik totdat w onomstotelijk 
duidelijk werd dat werken met 
asbest een aanzienlijk hogere 
kans op longkanker gaf. en zo 
ging het ook met het roken 
van tabak en sigaretten. ooit 
was dat een volkomen on-
schuldige bezigheid. 
volgens deze mensen worden 
zo ook in de stralingsdiscus-
sie de gemoederen gesust. de 
ruime regelgeving voor het ge-

bruik van straling wordt volop uitgebuit. 
straks zullen er draconische maatregelen 
– misschien zelfs een totaalverbod – no-
dig zijn wanneer onomstotelijk zal blijken 
dat gsm-straling wel degelijk slachtoffers 
eist…

Zelf kun je het gemak van 
draadloos afwegen tegen 
de risico’s. Je kunt daarbij 
het ALArA-principe aan-
houden: as low as reaso-
nably achievable. Dat doe 
je als volgt:

kieS Waar mogelijk 
voor een BekaBelde 
netWerkverBinding en 
telefonie in plaatS van 
draadlooS. Dat geldt ook 
voor je toetsenbord en muis. Je 
kunt bijvoorbeeld je computer-
netwerk via het elektriciteits-
circuit van je huis laten lopen. 
Met een LAn-kabel sluit je dan 
je pc aan op het stopcontact en 
kun je internetten. Je bent dan 
redelijk beweegbaar en je 
ontwijkt de straling.

Plaats het draadloze 
toegangspunt voor WiFi, het 
DeCt-basisstation en de 

babyfoon zo ver mogelijk 
Bij de Slaapplekken 
vandaan. beter nog is om ze 
’s nachts uit te schakelen, 
bijvoorbeeld met een tijdscha-
kelaar. Ga ook eens na of deze 
apparaten bij de buren niet 
precies achter jouw slaapka-
mermuur staan.

zorg dat Wifi en 
BlUetooth op je laptop en 
Smartphone Uit Staan; 
zeker als je ze niet gebruikt.
Je laptop geeft een mooi over-
zicht van de veldsterktes van 
alle WiFi-routers bij je in de 
buurt. klik rechts onderaan in 
Windows op het icoontje van je 
draadloze netwerk.

bewaar je mobiele 
telefoon zo min mogelijk 
in je Broekzak of elders op 
je lichaam.

Beperk de dUUr van 
moBiele geSprekken, ook 
met een DeCt-telefoon. Maak 
zo veel mogelijk gebruik van de 
luidsprekerstand.

Let bij de aanschaf van 
een DeCt-telefoon op de 
stralingsspecificatie. een eco 
dect-toestel past het stralings-
niveau aan op de afstand van 
het toestel tot het basisstation. 

Als het toestel op het 
basisstation ligt, is 
het stralingsvermo-
gen minimaal. In de 
eco dect plUS-
mode zendt het 
basisstation alleen 
als er wordt gebeld; 
in stand-by is er dan 
geen straling (wat 
dus wel het geval is 
voor toestellen 
zonder deze func-
tie!). Controleer in de 
instellingen of beide 
functies ook echt zijn 
geactiveerd, want dat 
gebeurt meestal niet 
standaard.    

wat kan de 
OverHeid doen?
De overheid zou eerlijk onderzoek 
moeten laten uitvoeren en regels 
maken voor de plaatsing van zend-
masten (bijvoorbeeld regels voor de 
minimale afstand tot woningen).

wat kunnen 
Bedrijven doen?
De telecombedrijven zouden in ieder 
geval de normen moeten handha-
ven die aan de stralingsniveaus zijn 
gesteld. Ook kunnen zij op voorhand 
zoeken naar mogelijkheden om die 
stralingsniveaus te verlagen.

wat kun je doen om het risicO te Beperken?

Jarenlang droeg tiffany Frantz 
(21) uit Pennsylvania een mobiel-
tje in haar bh. tot ze op die plaats 
borstkanker kreeg. Inmiddels is 
haar borst geamputeerd en werd 
ze bestraald vanwege uitzaaiingen. 
Op een Amerikaanse nieuwszender 
vertelde Frantz haar verhaal.

„Ik vond het altijd gemakke-
lijk om mijn mobieltje in m’n 
bh te dragen. Ik kon er snel 
bij en merkte door het trillen 
meteen als er een telefoontje 
was.” Precies op de plaats 
waar ze haar telefoon droeg, 
kreeg tiffany kanker in haar 
borst. 
Inmiddels is tiffany Frantz niet meer de 
enige. Haar oncoloog dr. randall Oyer 
behandelde ook een andere jonge vrouw 
met borstkanker op de plek waar ze haar 
mobieltje opborg. „een tumor in de borst 
op die leeftijd is uiterst zeldzaam. We 

hebben er geen verklaring voor. Deze 
gevallen zijn in mijn optiek wel een reden 
om hier verder onderzoek naar te gaan 
doen,” aldus Oyer.

verBand?
twee collega’s van Oyer waarschuwen in 
een andere nieuwsuitzending ook voor het 
dragen van mobiele telefoons op de borst. 

Chirurg dr. John West zag 
eveneens een jonge vrouw met 
een borsttumor op de plaats 
waar ze altijd haar mobieltje 
droeg. „Het ging om drie kleine 
verspreide tumoren. Ik heb dit 
nooit eerder gezien. er is geen 
bewijs dat het mobieltje de 

oorzaak is. We zullen het verband verder 
moeten onderzoeken. Als ik een dochter 
had, zou ik haar in elk geval wel wijzen op 
het mogelijke risico van kanker en haar 
waarschuwen haar mobieltje niet in haar 
bh te dragen.” 
brOn: rD

BOrstkanker door mobiel?

Weet Meer:
n  www.tiny.cc/borstkanker

Weet Meer:
n  www.tiny.cc/stralingsgevaar1
n  www.tiny.cc/stralingsgevaar2
n  www.tiny.cc/stralingsgevaar3
n  www.tiny.cc/stralingsgevaar4

Dr. rAnDALL Oyer
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