
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wifi op school 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieven Dupont -versie 2 (mei 2020) – 

 dupontlieven@gmail.com 



2 
 

 

 

"When there is a doubt, when it comes to our children, there is no doubt.  

We must take extra precaution"  

 

(Yona Yahav, burgemeester van Haifa, Israel) 

 

 

* 

 

"Er zijn aanwijzingen dat de gezondheidsrisico's van draadloze microgolven vergelijkbaar, zo niet 
erger zijn dan die van het roken van sigaretten. Nu er overal ter wereld een rookverbod geldt, is er 

geen reden om dit niet meer te doen met wifi. Alle wifinetwerken in openbare ruimten moeten 
worden ontmanteld, met name op scholen en universiteiten, en er moet een verbod worden ingesteld. 

Om dezelfde redenen mogen er geen netwerken in de hele stad worden opgezet.".   
 

(Dr. Mae-Wan Ho, Late-director, Institute of Science in Society, Verenigd Koninkrijk, 2007) 
 

 

 

* 

 

Elektro-gevoeligheid is een epidemie. Het publiek moet worden geïnformeerd. Wifi op scholen is een 

ramp en als iemand die elke dag 2 tot 4 uur aan de telefoon praat met mensen en kinderen die ziek 

zijn geworden, met veel mensen die overwegen zelfmoord te plegen, dring ik er bij u allen op aan om 

niet toe te geven. De waarheid, en dat alles, moet verteld worden". 

 

Dafna Tachover MBA van Dafna, Advocaat (New York & Israël) 

 

 

 

 

 

Als we het over jongeren op school hebben, hebben we het over de toekomst van onze 

samenleving. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen, niet de 

verantwoordelijkheid om de telecommunicatie-industrie of overheidsrapporten te beschermen. 

Feit is dat het installeren van wifi in scholen en vervolgens afwachten wat er gebeurt met onze 

kinderen, in het licht van het huidig onderzoek, een experiment is, dat zonder toestemming 

gebeurt. Gemak is geen aanvaardbare reden om de gezondheid en veiligheid van kinderen in 

gevaar te brengen. Kinderen en jongeren schaden is verkeerd, hoe voordelig of moeilijk het ook 

is om veranderingen door te voeren.  



3 
 

Inhoudstafel 
 
 

Citaten            2 
 
Inhoudstafel           3 
 
Samenvatting           4 
 
Introductie                                                           5   
 
Gezondheidsrisico’s          8 
 
Wat onafhankelijke experts zeggen over wifi, scholen en kinderen   13 

• Verklaringen, resoluties en oproepen van internationale expertpanels (selectie)               13 

• Individuele onderzoekers en advocaten                    15 

• In Vlaanderen/België                      16 
o Hippocrates Elektrosmog Appeal (2019)                   16 

 

De onzin van huidige blootstellingsnormen       17 
 
Voorzorgsprincipe          23 

• Het advies van de Raad van Europa (1815) 

• Aanbeveling van ‘The Board of the American Academy of Environmental Medicine’  

• Aanbeveling van ‘The Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation 
Protection’ (RNCNIRP) 

• Advies Hoge Gezondheidsraad (nr 9404, mei 2019) 
 

Goede voorbeelden          25
     
Oproep           27 
 
Ubi volentia est, via est           28 

• 100% voorzorg                        29 

• Alternatieven en bijkomende aandachtspunten                   31 

 
Verder lezen en luisteren         33 
 
Citaten            36 
 
Bijlage             37 

• School Statement of Accountability       37 

• Alternatieven en bijkomende aandachtspunten                   38 

 

 
 



4 
 

Samenvatting 
 

• Het niveau van onnatuurlijke elektromagnetische straling neemt voortdurend toe en is nu al een 

triljoen (!!!) maal hoger dan de natuurlijke velden waarin alle leven zich ontwikkeld heeft.   

• Er bestaan meer dan 34000 (!) onderzoeken over het effect van straling op het menselijk 

lichaam. Het overgrote deel van deze studies vindt negatieve effecten, vèr onder de huidige 

blootstellingsnormen, zoals kanker, permanente genetische schade, verstoring van immuniteit 

(allergieën), hormonen, hartwerking, voortplanting en zenuwstelsel; vermoeidheid, 

slapeloosheid, onrust, depressie, tinnitus … en bij kinderen: leer- geheugen- concentratie- en 

gedragsproblemen. Straling vergroot ook de impact van andere negatieve omgevingsfactoren.  

• Verschillende mechanismen die deze effecten verklaren zijn blootgelegd.  

• Wifirouters geven 24/7 gepulste en gemoduleerde microgolfstraling af (vergelijkbaar met een 
mitraillette) op een frequentie van 2,45 GHz die het schadelijkst blijkt voor levende wezens. 
Officiële instanties van alle landen waarschuwen voor het gebruik van gsm’s door kinderen en 
jongeren onder de 16 jaar. Echter, metingen aan een laptop met wifiverbinding geven vaak een 
hogere stralingsbelasting van hetzelfde type gepulste microgolfstraling!  

• Wifi werd nooit getest op veiligheid. Verzekeraars klasseren straling in de hoogste risicoklasse.  

• Het lichaam van kinderen absorbeert meer straling, is op elk vlak in volle ontwikkeling en 

daardoor veel kwetsbaarder. Blootstelling van kinderen op school door wifi is continu, 

onvrijwillig, ongeïnformeerd en intens, en anders dan de volwassenen van nu levenslang. 

• De intense reclame, economische en politieke krachten achter winstgevende industrieën (cf. 

asbest, tabak) laten hen toe het publieke debat te domineren, en resultaten van onderzoek te 

manipuleren. Ook de onzichtbaarheid, het gebruiksgemak, de diversiteit van klachten en de 

lange tijd vooraleer deze zich manifesteren, werkt het ontkennen van de risico’s in de hand.  

• De gehanteerde blootstellingsnormen zijn gebaseerd op een puur technische berekening over 

opwarming van weefsel. Deze houden geen rekening met piekwaardes, digitale pulsing, 

modulaties en lange termijn bloostelling aan een cocktail van stralingen. Ze zijn compleet 

achterhaald en waardeloos voor levende wezens, laat staan kinderen in ontwikkeling!    

• Meer en meer mensen en kinderen (3-10%) ervaren hypergevoeligheid aan straling en wifi. Er 

zijn objectieve tests en richtlijnen om deze aandoening, die mensen buiten de samenleving duwt, 

vast te stellen die in Zweden en in 2009 ook door het Europese Parlement officieel werd erkend.  

• Onafhankelijke wetenschappers en artsen wereldwijd én ook in België waarschuwen al 

decennia en vragen om de toepassing van het voorzorgsprincipe en biologisch onderbouwde 

stralingsnormen, in het bijzonder voor kinderen en scholen! 

• Het installeren van draadloze technologie in scholen, in het bijzonder basisscholen, is niets 

minder dan een biologisch experiment en gaat in tegen alle adviezen van experts in, inclusief 

resolutie 1815 van de Raad van Europa (2011) en het advies van de Hoge Gezondheidsraad! 

• Gezien de belangenverstrengeling bij overheidsinstanties zoals ook bij tabak en asbest, is het de 

taak van élke school en onderwijskring om zichzelf en ouders hierover te informeren en de goede 

voorbeelden in andere landen te volgen uit preventieve voorzorg, om zo maximaal bij te dragen 

aan de optimale omgeving inzake leren en concentratie die ze behoort te zijn.  

• Een bedraad netwerk is veiliger, betrouwbaarder, sneller en duurzamer. Indien onmogelijk zijn er 

vele oplossingen om blootstelling tot het absolute minimum te beperken. Een duidelijke politiek 

rond smartphones op school is daar onlosmakelijk mee verbonden.  

• Informeren, kritisch onderzoek, voorbeeld stellen en richtlijnen over verstandig gebruik van 

draadloze technologie én mobiele communicatie is een essentieel onderdeel van een holistische 

pedagogie die kinderen en leerkrachten niet alleen fysiek maar ook emotioneel, sociaal en 

geestelijk beschermt en kinderen weerbaar maakt door de bewuste omgang met technologie, 

waar de staat en de industrie dit doelbewust nalaat ten voordele van geldgewin.  
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Introductie 

 
Een groeiend aantal onafhankelijke wetenschappers, artsen en experts waarschuwen voor het 

gebruik van draadloze apparatuur. De gehanteerde veiligheidsnormen zijn niet toereikend en 

achterhaald, blijkend uit vele duizenden onderzoeken die gezondheidseffecten laten zien, vér onder 

de huidige blootstellingsnormen. Ook een aantal van de biologische mechanismen die dit verklaren 

zijn intussen blootgelegd. Een groeiend aantal mensen ondervindt ook rechtstreeks klachten en 

kunnen hierdoor vaak niet meer normaal functioneren in de maatschappij (‘elektrohypersensitiviteit’ 

EHS). Ook de toename van veel hedendaagse chronische en degeneratieve ziektes, inclusief de 

dalende vruchtbaarheid van mannen en vrouwen wordt gelinkt aan de exponentieel toenemende 

stralingsbelasting in onze leefomgeving. In het bijzonder zwangere vrouwen en kinderen blijken 

bijzonder gevoelig en verdienen extra voorzorg en bescherming. Een wifi-netwerk op school, dat alle 

kinderen continu, onvrijwillig en ongeïnformeerd blootstelt aan gepulste, gemoduleerde 

microgolfstraling, brengt de optimale én veilige leeromgeving die een school behoort te zijn, ernstig 

in het gedrang. Artsen, wetenschappers, organisaties en zelfs advocaten benoemen dit in open 

brieven aan scholen1. Steeds meer grote school- en lerarenverenigingen wereldwijd pikken dit 

signaal op, doen hun onderzoek en nemen de gepaste maatregelen2. Waarop nog langer wachten? 
 
Verzekeraars en herverzekeraars (zoals Swiss Re of Lloyds)3 klasseren elektromagnetische straling in 
de hoogste risicocategorie en dekken zich in door alle mogelijke claims bij voorbaat af te wijzen. 
Fabrikanten doen hetzelfde door waarschuwingen en onmogelijk na te volgen richtlijnen te 
verstoppen in hun gebruikershandleiding4. De industrie zaait bewust twijfel, manipuleert studies en 
wetenschappers en schuwt het zelfs niet om onafhankelijke experts en universiteiten in diskrediet te 
brengen. Overheden en organisaties die de gezondheid van de burger moeten beschermen, blijken 
verstrengeld met de industrie, onthouden informatie en negeren het huidige wetenschappelijk 
onderzoek; men blijft uitsluitend verwijzen naar technische meetwaarden en blootstellingsnormen 
die niets te maken hebben met biologische processen en klinische effecten. De verantwoording en 
verantwoordelijkheid wordt hiermee volledig bij de gebruiker zelf gelegd… die uit gemak, 
goedgelovigheid en onwetendheid gewoon verder doet en daarmee zijn lichamelijke en geestelijke 
gezondheid op termijn ernstig ondermijnt, zonder het te beseffen. Een verhaal dat erg veel lijkt op 
het verhaal van asbest, sigaretten, softenon, ….  
 
Het is goed om weten dat wifi NOOIT getest werd op veiligheid voor het op de markt kwam en mocht 
men dit gedaan hebben (zoals bij medicijnen) zou het er ook nooit gekomen zijn! Meer nog, de 
industrie zelf heeft de veiligheid van hun toestellen ook NOOIT officieel geclaimd. Sterker nog: 
dezelfde frequenties die door wifi-routers worden uitgezonden, zijn sinds de jaren ’60 grondig 
onderzocht op toepassing voor militaire doeleinden, net omwille van hun specifieke disruptieve 
effect op het menselijk lichaam en zenuwstelsel5. Het is ook ‘goed’ om weten, dat artsen hier in hun 
ganse opleiding in het geheel niets over leren…  
 
Op het gebied van onderzoek naar de effecten van RF(radiofrequente)-velden zijn er intussen zo'n 
35.000 publicaties verschenen (zie rubriek ‘verder lezen’), en daar komen er elk jaar meer dan 1000 
bij. De gevaren van mobiele telefoons en zendmasten zijn daarbij het meest intensief onderzocht (bv. 

 

1 http://www.nacst.org/expert-letters.html; https://ehtrust.org/resources-to-share/letters-doctors-wifi-
schools/. 
2 http://www.safeinschool.org/2013/03/why-teachers-unions-dont-support-wifi.html 
3 https://www.jrseco.com/lloyds-insurance-company-does-not-cover-health-damage-caused-by-
electromagnetic-radiation/ 
4 https://ehtrust.org/wireless-router-manufacturer-warns-consumers-avoid-router-placement-childrens-
bedrooms-living-areas-order-keep-wi-fi-radiation-exposure-low-possible/ 
5 http://www.nacst.org/wi-fi-weaponry.html 

http://www.nacst.org/expert-letters.html
https://ehtrust.org/resources-to-share/letters-doctors-wifi-schools/
https://ehtrust.org/resources-to-share/letters-doctors-wifi-schools/
http://www.safeinschool.org/2013/03/why-teachers-unions-dont-support-wifi.html
https://www.jrseco.com/lloyds-insurance-company-does-not-cover-health-damage-caused-by-electromagnetic-radiation/
https://www.jrseco.com/lloyds-insurance-company-does-not-cover-health-damage-caused-by-electromagnetic-radiation/
https://ehtrust.org/wireless-router-manufacturer-warns-consumers-avoid-router-placement-childrens-bedrooms-living-areas-order-keep-wi-fi-radiation-exposure-low-possible/
https://ehtrust.org/wireless-router-manufacturer-warns-consumers-avoid-router-placement-childrens-bedrooms-living-areas-order-keep-wi-fi-radiation-exposure-low-possible/
http://www.nacst.org/wi-fi-weaponry.html
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kankerclusters rond masten en hersentumoren ten gevolge van mobiel bellen). Officiële instanties 
van alle landen waarschuwen dan ook voor het gebruik hiervan door kinderen en jongeren onder de 
16 jaar. Echter, metingen aan een laptop met wifiverbinding geven vaak een (veel) hogere 
stralingsbelasting van hetzelfde type gepulste microgolfstraling, dan gsm-masten op korte afstand 
en mobiele telefoons!6. Waarom zouden we dan besluiten of geloven dat een laptop met wifi, die 
een sterkere straling en vaak langduriger blootstelling inhoudt, geen voorzorgen vereist???  
 

 
 
 
 
Enkele overzichtelijke introductievideo’s over wifi op school 
https://www.youtube.com/watch?v=kmcAXZ-o1K4 18 min. (WiFi in Schools – The Facts) 

https://www.youtube.com/watch?v=6v75sKAUFdc 24 min. (WiFi in Schools is Safe – True or False) 

https://www.youtube.com/watch?v=FO0AnNHz8vI 15 min. (WiFi in Schools: Testing for Microwave 

Radiation Dangers in the Classroom - met metingen) 

https://www.youtube.com/watch?v=aAnrmJ3un1g (microwave radiation in your home - metingen) 

Metingen met geluidsimpressie: 

https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I 

https://www.youtube.com/watch?v=snt2uaQd_Ps  

 

 

De belangrijkste samenvattende presentaties over wifi in scholen 

• http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf 

• http://www.wifiinschools.com/uploads/3/4/3/4/34340185/lfc_presentation_final.pdf 

• http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/12/Schools-and-Wireless-Briefing-October-
2015.pdf 

• https://www.scribd.com/doc/216304984/our-children-our-future-our-
responsibility1?secret_password=1ieuklo67gb2s4e4z96l#fullscreen&from_embed 
 

 

 

6 http://www.safeinschool.org/2013_03_01_archive.html 

https://www.youtube.com/watch?v=kmcAXZ-o1K4
https://www.youtube.com/watch?v=6v75sKAUFdc
https://www.youtube.com/watch?v=FO0AnNHz8vI
https://www.youtube.com/watch?v=aAnrmJ3un1g
https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I
https://www.youtube.com/watch?v=snt2uaQd_Ps
http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/4/3/4/34340185/lfc_presentation_final.pdf
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/12/Schools-and-Wireless-Briefing-October-2015.pdf
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/12/Schools-and-Wireless-Briefing-October-2015.pdf
https://www.scribd.com/doc/216304984/our-children-our-future-our-responsibility1?secret_password=1ieuklo67gb2s4e4z96l#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/doc/216304984/our-children-our-future-our-responsibility1?secret_password=1ieuklo67gb2s4e4z96l#fullscreen&from_embed
http://www.safeinschool.org/2013_03_01_archive.html
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Voorbeeld waarschuwing wetenschappers over het draadloze gevaar.  

https://www.youtube.com/watch?v=2Ijs5lrebac (Interrnational Scientist Appeal on Electromagnetic 

Fields Martin Blank PhD May 11 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=bsaB7ewFsN0 of 

(https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE) 

(Prof. Martin Pall - Cellular Effects of Wi-fi and 5G via VGCC – vanaf min. 14 over kinderen 
Martin Pall is de onderzoeker die het belangrijkste mechanisme heeft ontdekt (voltage-gestuurde calcium ion 

kanalen in het celmembraan) waarop vele gekende EMV-klachten ontstaan en kunnen geblokkeerd worden, zelfs 

bij zeer lage stralingswaarden ver onder de blootstellingsnormen die slechts gebaseerd zijn op schade door 

thermische effecten). ‘Professor Martin Pall, natuurkundige, geneticus en celbioloog in de biochemie en medische 

wetenschappen aan de Washington State University, waarschuwt dat de komende jaren wellicht jaren met veel 

gezondheidsproblemen gaan worden. De burger is in gevaar, vooral de opgroeiende generatie. Onze jeugd, onze 

toekomst. Er moet nú wat gebeuren om een gezondheidsramp, welke zijn weerga niet zal kennen, te voorkomen. 

Het zijn juist de biologische en neurologische effecten die vernietigend werk doen met een lichaam.’  

(https://wetenschap.infonu.nl/anatomie/146851-draadloos-gebruik-is-schadelijk-zegt-professor-pall.html) 

 

"We zitten midden in een groots experiment dat wordt uitgevoerd  

zonder onze geïnformeerde toestemming."   

(2017, Dr Allan H. Frey, die microgolf opwarming ontdekte in 1960,  

en lekkage in de bloed-brein barrière in 1975) 

 

 

 

–– 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ijs5lrebac
https://www.youtube.com/watch?v=bsaB7ewFsN0
https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE
https://wetenschap.infonu.nl/anatomie/146851-draadloos-gebruik-is-schadelijk-zegt-professor-pall.html
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Gezondheidsrisico’s 
 
De blootstellingsnormen in industriële landen verwijzen naar de richtlijnen van het ICNIRP (zie 
verder) die enkel en alleen gebaseerd zijn op effecten ten gevolge van opwarming van weefsel. 
Echter, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er heel wat biologische effecten 
optreden héél ver onder deze niveaus7. Ook het optreden van onderstaande niet-thermische 
gerelateerde klinische effecten, aandoeningen en concrete gezondheidsklachten is uitvoerig, goed 
gedocumenteerd en herhaaldelijk bevestigd door onafhankelijke experts in ‘peer reviewed’ 
gepubliceerde wetenschappelijke studies en artikelen (zie ‘verder lezen’ of bv. https://vehs.be/wp-

content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf).   
 

• Verhoogde kans op kankers (tumorgroei, tumorproductie en metastasen, leukemie, …) 
– door het IARC (International Agency for Research on Cancer, een afdeling van het 
WHO/Wereldgezondheidsorganisatie) zijn elektromagnetische velden inclusief wifi sinds 2011 
geklasseerd in categorie 2B ‘mogelijk kankerverwekkend’ (cfr. lood, nikkel, DDT,…)8. Nieuw 
onderzoek (Hardell and Carlberg 2017, Peleg et al., 2018, Miller et al 20189) laat echter zien dat 
draadloze technologie in categorie 1 thuishoren als ‘gekend menselijk carcinogeen’   

• Verstoring van de hartwerking (oa. hartrimtestoornissen, bloeddruk, …)  

• Endocriene problemen: oa. schildklierproblemen, verstoring glucosemetabolisme (diabetes!), 
vermindering van melatonineproductie. 

• Hormonale en reproductieve problemen (oa. spontane abortussen, verminderde zaad- en 
eicelproductie, irreversibele steriliteit in de 5de generatie! (Magras & Zenos, 1997)10 

• Immuniteitsproblemen (oa. allergie, astma, auto-immuunziektes, ontstekingsreacties…)  

• Permanente DNA schade, zowel genetisch (enkele en dubbele DNA-breuken, mutaties in 
stamcellen en chromosomen, onderdrukking van DNA-herstel,…) als epigenetisch (genexpressie).  
Genetische schade is onomkeerbaar en wordt doorgegeven aan de volgende generaties. 

• Neurologische & neuropsychiatrische problemen (slaapproblemen, overactiviteit van 
sympathisch zenuwstelsel, vermoeidheid, depressie, hoofdpijn, epilepsie, verminderde 
misselijkheid, tinnitus, bloedneus, …)  

• Neurotoxische effecten (schade en afsterven hersencellen in leer- en gedragscontrolecentra en 
verzwakking en vermindering neurotransmitters met als gevolg concentratie/cognitieve 
dysfuncties, gedragsproblemen, leerproblemen, geheugenproblemen) 
 

ENKELE BELANGRIJKE OORZAKELIJKE BASISMECHANISMEN 

• Oxidatieve stress (vrije radicalen) en verstoring van de melatonineproductie (anti-oxidant) 
leidend oa. tot DNA-schade en chronische ontsteking als belangrijkste oorzaak voor allerlei 
degeneratieve ziektes zoals Alzheimer, Parkinson, vroegtijdige veroudering, kanker, … 

• Activatie van de voltage-gestuurde calcium-ion kanalen in het celmembraan waardoor teveel 
aan calcium in de cel die de volledige celwerking verstoort (en synapsvorming in hersenen), naast 
blokkering transport van zowel afvalstoffen als bouwstoffen van en naar de cel. Dit wordt 
bevestigt door onze Hoge Gezondheidsraad: “Niet-ioniserende microgolfstraling blijkt te werken 
door spanningskanaalafhankelijke calciumkanaal activering om biologische effecten op niet-

 

7 https://bioinitiative.org/rf-color-charts/ 
8 https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf 
9 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29433020 
10 http://www.stopthecrime.net/WiFi%20-%20a%20Thalidomide%20in%20the%20making%20-
%20who%20cares.html;  
https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Reports/Funk_schaedigt_Hoden_Spermien_Embryos_Fruc
htbarkeit.pdf 

https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf
https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29433020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://bioinitiative.org/rf-color-charts/
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29433020
http://www.stopthecrime.net/WiFi%20-%20a%20Thalidomide%20in%20the%20making%20-%20who%20cares.html
http://www.stopthecrime.net/WiFi%20-%20a%20Thalidomide%20in%20the%20making%20-%20who%20cares.html
https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Reports/Funk_schaedigt_Hoden_Spermien_Embryos_Fruchtbarkeit.pdf
https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Reports/Funk_schaedigt_Hoden_Spermien_Embryos_Fruchtbarkeit.pdf
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thermische niveaus te veroorzaken.”11 en men verwijst daarbij naar 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25879308 “Downstream effects explain oxidative stress, 
breaks in cellular DNA, cancer, infertility, sleep disruption, cardiac changes, depression” 

• Toegenomen doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière waardoor toxische stoffen in de 
hersenen terechtkomen en aanleiding geven tot neurologische verstoringen. Op deze manier 
versterkt de aanwezigheid van straling de impact van de toenemende toxische belastingen in het 
lichaam en bloed. We spelen hier met vuur. 

 
De gezondheidseffecten van straling zijn cumulatief met vaak nefaste gevolgen; het kan vaak langer 
dan 10 jaar duren vooraleer ze zich manifesteren en dit zonder enige voortekenen. Deze toename in 
onnatuurlijke elektromagnetische straling blijkt overigens ook duidelijk aanwijsbaar als nieuwe 
omgevingsfactor in de gezondheidsgrafieken12. Straling weegt daarbij zwaar door omdat we er 
biologisch geen verdedigingssysteem in hebben ontwikkeld, maar er wel gevoelig voor zijn13. Ook 
verergert straling oa. door verzwakking van de bloed-hersenbarrière de gevoeligheid voor andere 
negatieve omgevingsinvloeden14.  
 
➢ Gepulseerde EMV zijn in de meeste gevallen biologisch actiever dan niet-gepulste, continue 

golven. Omdat alle draadloze netwerken gepulst zijn, zijn ze dus potentieel gevaarlijker.  
➢ Wifi gebruikt daarbij zowat de slechtst mogelijke frequentie van 2,45 GHz, exact dezelfde als 

van een microgolfoven, wat de meest dodelijke frequentie blijkt voor levende wezens.15 
 
Een groeiend aantal mensen en kinderen blijkt ook elektrogevoelig (op dit ogenblik 3-6% van de 
bevolking in hoogtechnologische landen) en ondervindt rechtstreeks klachten bij blootstelling aan 
stralingsbronnen (hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid, innerlijke onrust, prikkelbaarheid, druk op 
de borst, algemene malaise en vermoeidheid, wazig zien, zwakte, spierpijnen, oorsuizen, 
misselijkheid, metaalsmaak, tintelende handen en voeten, geheugen- en concentratieproblemen, 
woordvindingsproblemen, negatieve gedachten, buikpijn, huiduitslag, bloed in stoelgang,…). Dit 
wordt ondersteund door vele honderden studies16. Dit kan een rol spelen in het ontstaan van 
syndromen als burn-out, CVS, fibromyalgie en MCS maar onderscheidt zich daar ook van door de 
specifieke gevoeligheid voor diverse vormen van elektromagnetische straling. Mensen die 
elektrohypersensitief zijn reageren vaak het slechtst op wifi-routers. Deze groep mensen kan en wil 
niet langer genegeerd worden (https://wearetheevidence.org/; https://www.electrosensitivity.co).  
 
Er zijn objectieve tests en richtlijnen om deze aandoening vast te stellen en deze werden in Zweden 
en in 2009 ook door het Europese Parlement officieel erkend17. Na een bepaalde periode van 
voorafgaandelijke blootstelling blijft het syndroom van hypersensitiviteit bestaan eenmaal het is 
ontwikkeld. Door het gebrek aan erkenning (Belgische artsen in opleiding krijgen geen enkele 
les/cursus over de invloed van niet-ioniserende elektromagnetische straling op het lichaam), 
voorzorg en bescherming en de toenemende stralingsbelasting, raakt het leven van deze mensen 
volledig ontwricht. Sommigen kunnen niet anders dan ver van de bewoonde wereld in bossen en 
afgelegen streken te overleven.  
 

 

11 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-
9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf 
12 https://drive.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9NldZMnRJVThRNm8/view 
13 https://www.youtube.com/watch?v=a2PNFEdmYok 
14 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040?fbclid=IwAR1PdM90Z-
IebNbzGX_qBQcGomqcR9GQ-K-YehvF_Y8n2GIWvD5hhqYTs8I 
15 https://magdahavas.com/pick-of-the-week-9-0-95-and-2-45-ghz-most-lethal-microwave-frequencies/ 
16 http://www.es-uk.info/wp-content/uploads/2018/05/Selected%20ES%20and%20EHS%20studies.pdf 
17 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-
0089&language=EN#title1; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25879308
https://wearetheevidence.org/
https://www.electrosensitivity.co/
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9NldZMnRJVThRNm8/view
https://www.youtube.com/watch?v=a2PNFEdmYok
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040?fbclid=IwAR1PdM90Z-IebNbzGX_qBQcGomqcR9GQ-K-YehvF_Y8n2GIWvD5hhqYTs8I
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040?fbclid=IwAR1PdM90Z-IebNbzGX_qBQcGomqcR9GQ-K-YehvF_Y8n2GIWvD5hhqYTs8I
https://magdahavas.com/pick-of-the-week-9-0-95-and-2-45-ghz-most-lethal-microwave-frequencies/
http://www.es-uk.info/wp-content/uploads/2018/05/Selected%20ES%20and%20EHS%20studies.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0089&language=EN#title1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0089&language=EN#title1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326
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“Voor elk stralingstype, elke chemische stof, elke milieuvervuilende stof bestaan er subpopulaties van 
mensen die gevoeliger zijn dan anderen. Dit fenomeen, dat bekend staat als individuele gevoeligheid, 
is gecodeerd in onze genetische diversiteit. "Het nocebo-effect weerlegt het bestaan van EHS niet.” 
Professor Dariusz Leszczynski,Adjunct-hoogleraar biochemie, Universiteit van Helsinki, Finland, 2015. 

 
 

 
Kinderen, die vaak nog niet duidelijk kunnen zeggen wat er mis is, vooral als ze nooit anders hebben 
gekend, zullen vermoedelijk een etiket autisme, ADHD, of een andere stoornis opgeplakt krijgen. 
Twee aandoeningen die overigens in een toenemend aantal onderzoeken sterk gelinkt worden aan 
straling!18 Het verwijderen van wifi-systemen geeft vaak merkbare verbetering in deze klachten. Heel 
wat studies duiden ook op de risico’s van EMV voor zwangere vrouwen.19 Waarom zou dat dan 
anders zijn voor jonge kinderen?(Fig 1: et all, 2006 & 2008) 
 
Een aantal redenen waarom kinderen (en zwangere vrouwen) kwetsbaarder zijn20:  
1) Kinderen hebben meer oppervlakte versus volume ratio, zodat hun weefsels meer bestraald 

worden dan bij ouderen. Jongere weefsels hebben ook meer extra cellulair water, hogere ionen 
concentraties, een dunnere huid en schedel en kleiner hersenvolume, wat leidt tot diepere 
penetratie en absorptie van straling in de (hersen)weefsels. Een 5-jarige absorbeert hierdoor tot 
60% meer microgolfstraling dan een volwassene! (Stuart Report, 2000). Blootstelling in het 
beenmerg is zelfs tot 10x hoger dan van een volwassene!! (Christ et al, 2010)21.  

2) Kinderen hebben een zeer hoge dichtheid van stamcellen en celdeling en -differentiatie is in 
volle gang, zowel voor het zich ontwikkelende voortplantingsstelsel als het zenuwstelsel en brein 
(synapsvorming). Beide zijn bijzonder gevoelig voor elektromagnetische straling! 

3) In tegenstelling tot de oudere generaties krijgen kinderen al van voor hun geboorte met een 
enorme dosis dagelijkse straling te maken, en dit zal hun hele leven doorgaan en toenemen, 
waardoor er ook meer tijdspanne is waarop klachten kunnen optreden later in het leven. Onze 
kinderen zijn de eerste generatie in de hele menselijke geschiedenis die quasi continu een 
straling te verwerking krijgt die een triljoen (= 1018!) keer hoger is dan de natuurlijke 
achtergrondstraling waarin de mens is geëvolueerd en waarbij langetermijnstudies op de 
gezondheid totaal ontbreken…. Wetenschappers zijn het erover eens dat dit het grootste 
biologisch experiment op de mensheid ooit is en zelfs een ernstige bedreiging vormt voor diens 
voortbestaan o.a. vanwege de effecten op de vruchtbaarheid.    

 

18 https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/autism-adhd-wireless-electromagnetic-fields/; 
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24113318; http://www.emrsafety.net/emr-and-children.html; 
https://www.youtube.com/watch?v=c_xDdBb7oXo&s; 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016307383 
19 https://www.babysafeproject.org/science 
20 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583 
21 http://www.smombiegate.org/wp-content/uploads/2018/05/SAR-brain-eye-child-vs-adult-cell-phone-
virtual-reality-Fernandez-2018-1.pdf 

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/autism-adhd-wireless-electromagnetic-fields/
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24113318
http://www.emrsafety.net/emr-and-children.html
https://www.youtube.com/watch?v=c_xDdBb7oXo&s
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016307383
https://www.babysafeproject.org/science
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583
http://www.smombiegate.org/wp-content/uploads/2018/05/SAR-brain-eye-child-vs-adult-cell-phone-virtual-reality-Fernandez-2018-1.pdf
http://www.smombiegate.org/wp-content/uploads/2018/05/SAR-brain-eye-child-vs-adult-cell-phone-virtual-reality-Fernandez-2018-1.pdf
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Impressie via 
levendbloedanalyse 
van rode 
bloedcellen van een 
leraar (!) voor en na 
een dagje op school 
met wifi… 
 
 
 

 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de wifi-routers op school vaak routers zijn voor 
professionele omgevingen die veel sterker stralen om tientallen computers tezelfdertijd toegang te 
bieden. Tot slot is het ook nog ‘s zo dat (oude) schoolgebouwen vaak ook kenmerken hebben die de 
straling sterker vasthoudt (metaal).  
 
 

→ het zou een ‘interessant experiment’ zijn om de wifi enkele maanden uit te schakelen in de hele 
school en na te gaan wat het effect is op de cognitieve prestaties, gedrag en welbevinden van de 
leerlingen (in het bijzonder de kinderen die op een bank dichtbij de router zitten).  Men kan hierbij 
onderzoek doen naar bloedwaarden, elektrische activiteit van de hersenen, hartritme, … en via 
vragenlijsten kan men peilen naar de mate waarin leerlingen hoofdpijn, concentratie- en 
geheugenproblemen, prikkelbaarheid, vermoeidheid, oorsuizen, stress en andere 
gezondheidsproblemen ondervinden. Ook de leerprestaties kan men bestuderen.  
Waarom werd een dergelijke studie door de overheid nog niet uitgevoerd?  
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“Het is niet zozeer de vraag of een student of leraar schade zal oplopen [door wifi op school], maar 

hoeveel geaccumuleerde straling hun individuele lichamen kunnen verdragen gedurende het aantal 

maanden en/of jaren voordat ze bezwijken aan een ernstige ziekte".  

 

(James G. (Jerry) Flynn, gepensioneerde kapitein, Canadese strijdkrachten 2017) 

 

* 

 

"In een wereld waarin een medicijn niet kan worden gelanceerd zonder bewijs dat het veilig is, hun 

veiligheid aan de strengste controle wordt onderworpen, hun veiligheid niet kan worden gelanceerd 

zonder voorafgaande goedkeuring, is de idee dat we mobiele telefonie, met inbegrip van zendmasten, 

kunnen gebruiken, en wifi en mobiele telefoons zonder beperkingen kunnen introduceren rond onze 5-

jarigen, dubbelblind gestoord. Ik spreek niet alleen als redacteur en wetenschapper die al het 

onderzoek grondig heeft bestudeerd, maar als een vader die zijn geliefde dochter aan een 

hersentumor is kwijtgeraakt". 

 

Chris Woollams, Editor, Integrated Cancer and Oncology News CEO, CANCERactive 

 

* 

 

"Minimaal 57,7% van de schoolmeisjes die worden blootgesteld aan lage microgolfstraling (wifi) 

lopen het risico om bij de bevalling doodgeboorte, foetale afwijkingen of genetisch beschadigde 

kinderen te krijgen. Eventuele genetische schade kan aan opeenvolgende generaties worden 

doorgegeven. In slechts twee generaties kunnen we meer dode/zieke kinderen krijgen dan in beide 

wereldoorlogen". 

 

Barrie Trower, fysicus en voormalig expert in microgolfwapens, Royal Navy  

 
 

* 

 

"Wifi in scholen zal, in tegenstelling tot bekabelde internetverbindingen, het risico op neurologische 

stoornissen en het langetermijnrisico op kanker bij studenten verhogen.  De bevordering van 

draadloze technologie in scholen gaat voorbij aan de huidige gezondheidswaarschuwing van 

internationale wetenschappelijke en volksgezondheidsdeskundigen op dit gebied. Wij raden uw 

schooldistrict aan om bekabelde internetverbindingen te installeren".  (2015)  

 

 Prof. Dr. L. Hardell & Michael Calrberg, Vakgroep Oncologie, Orebro University Hospitla, Zweden 
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Wat onafhankelijke experts zeggen over wifi, scholen en kinderen    

 
Verklaringen, resoluties en oproepen van expertpanels (selectie uit 37 sinds 1998!)22   
 

2007: BioInitiative Report, USA (updated 2010-2019) (https://bioinitiative.org/conclusions/) 

"Veel medische verenigingen, artsen en wetenschappers, van wie velen werken op het terrein van de 

biologische effecten van draadloze technologieën, hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid 

van draadloze apparatuur voor scholen. Zij vragen het gebruik van bekabelde informatie- en 

communicatietechnologieën om kinderen en jongeren te beschermen, een gezonde ontwikkeling te 

vrijwaren en te bevorderen en het leren en presteren te maximaliseren. Deze deskundigen (!) zijn 

het niet eens met de instanties voor de bescherming van de gezondheid die momenteel het 

gebruik van microgolf- en radiofrequentie-stralingstechnologieën door kinderen en jongeren op 

school ondersteunen of toestaan". 
"De kwestie van de blootstelling van kinderen aan RFR (hoogfrequente elektromagnetische straling) 

is van cruciaal belang. Er zijn overweldigende aanwijzingen dat kinderen kwetsbaarder zijn dan 

volwassenen voor veel verschillende blootstellingen, waaronder RFR, en dat de ziekten die de 

meeste zorgen baren, kanker en effecten op de neurologische ontwikkeling zijn.".... "Een groeiende 

zorg is de beweging om alle computerklassen van leerlingen in scholen draadloos te maken". 

• Kinderen met bestaande neurologische problemen, zoals cognitieve, leer-, aandachts-, 

geheugen- of gedragsproblemen, moeten zoveel mogelijk worden voorzien van bekabelde (niet 

draadloze) leer-, woon- en slaapomgevingen. 

• Alle kinderen moeten redelijkerwijze worden beschermd tegen de fysiologische stress van 

aanzienlijk verhoogde EMF/RFR (draadloos in klaslokalen of thuis). 

• Schooldistricten die nu overwegen om volledig draadloze leeromgevingen te gebruiken, moeten 

sterk worden gewaarschuwd dat bekabelde omgevingen waarschijnlijk betere leer- en 

onderwijsomgevingen zullen bieden en mogelijke nadelige gevolgen voor de gezondheid van 

zowel studenten als de faculteit op de lange termijn zullen voorkomen. 

• Er is voldoende wetenschappelijk bewijs om de keuze voor een bekabeld internet, bekabelde 

klaslokalen en bekabelde leerapparaten te rechtvaardigen, in plaats van een dure en potentieel 

gezondheidsschadelijke verbintenis aan te gaan met draadloze apparaten die later wellicht 

moeten worden vervangen. 

• Alle leerlingen die een ervoor kiezen om niet in een draadloze omgeving les te krijgen, moeten 

redelijkerwijze de beschikking krijgen over bekabelde klaslokalen.  

 

2013:  European Manifesto in support of a European Citizens’ Initiative (ECI) 
➢ Scholen zouden gezonde EMV-vrije zones moeten worden, zoals de bestaande rookvrije zones.   
 

2014:  Declaration: Scientists call for Protection from Radiofrequency Radiation Exposure 

1. om in te grijpen in wat wij beschouwen als een opkomende volksgezondheidscrisis; 
2. richtlijnen vast te stellen op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens, met 

inbegrip van studies over kanker en DNA-schade, stressrespons, cognitieve en neurologische 
stoornissen, verminderde voortplanting, ontwikkelingseffecten, leer- en gedragsproblemen bij 
kinderen en jongeren, en het brede scala aan symptomen die als EHS worden geclassificeerd; en 

3. Canadezen te adviseren om hun blootstelling en in het bijzonder de blootstelling van kinderen te 
beperken. 

 

22 https://magdahavas.com/international-experts-perspective-on-the-health-effects-of-electromagnetic-fields-
emf-and-electromagnetic-radiation-emr/ 

https://bioinitiative.org/conclusions/
https://magdahavas.com/international-experts-perspective-on-the-health-effects-of-electromagnetic-fields-emf-and-electromagnetic-radiation-emr/
https://magdahavas.com/international-experts-perspective-on-the-health-effects-of-electromagnetic-fields-emf-and-electromagnetic-radiation-emr/
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2015 International Appeal (European Journal of Oncology, 2015) 

Wij zijn wetenschappers die zich bezighouden met de studie van de biologische en 

gezondheidseffecten van niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV). Op basis van peer-

reviewed, gepubliceerd onderzoek, hebben we ernstige zorgen over de alomtegenwoordige en 

toenemende blootstelling aan EMV gegenereerd door elektrische en draadloze apparaten. Deze 

omvatten -maar zijn niet beperkt tot- radiofrequente straling (RFR) die apparaten, zoals mobiele en 

draadloze telefoons en hun basisstations, wifi, omroepantennes, slimme meters & babymonitors… 

Gezamenlijk vragen we dan ook dat:  

1. kinderen en zwangere vrouwen worden beschermd 
2. Strengere richtlijnen en reguleringsnormen   

 

2017:  Scientists warn of potential serious health effects of 5G, September 13, 2017 

Wij dringen er bij de EU op aan dat alle EU-landen, met name hun stralingsveiligheidsagentschappen, 

resolutie 1815 volgen en burgers, met inbegrip van leraren en artsen, informeren over de 

gezondheidsrisico's van RF-EMV en over hoe en waarom draadloze communicatie, met name in/bij 

de kinderopvang, scholen, huizen, werkplekken, ziekenhuizen en ouderenzorg, moet worden 

vermeden.  

 

2017, Reykjavik Appeal on wireless technology in schools 

Wij, de ondertekenaars, zijn bezorgd over de gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen op 

scholen met draadloze technologie voor het onderwijs. Uit een groot aantal wetenschappelijke 

studies is gebleken dat er aanzienlijke medische risico's bestaan bij langdurige blootstelling aan 

radiofrequente straling (RFR) van draadloze apparaten en netwerken die ver onder de aanbevolen 

referentieniveaus van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 

liggen. Wij vragen de autoriteiten hun verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomstige 

gezondheid en het welzijn van onze kinderen. 

Praktische regels voor scholen met betrekking tot kinderen en draadloze technologie: 

• Geen draadloze netwerken in dagverblijven, kleuterklassen en scholen.  

• Een harde directe kabelverbinding naar elk klaslokaal wordt aanbevolen voor de leraar om te 

gebruiken tijdens de lessen.  

• De voorkeur gaat uit naar klassieke telefoons met draad voor personeel in dagverblijven, 

kleuterklassen en scholen. 

• Geef de voorkeur aan bekabelde verbinding met internet en printers in scholen en schakel de 

wifi-instellingen in alle apparatuur uit.  

• De voorkeur gaat uit naar laptops en tablets die via de kabel met het internet kunnen worden 

verbonden.  

• Leerlingen mogen geen gebruik maken van mobiele telefoons in scholen. Ze kunnen ze thuis 

laten of de leraar haalt ze op in de uitgeschakelde modus voor de eerste les in de ochtend. 
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Individuele onderzoekers en advocaten 

 

Isabel Wilke (2018) analyseerde meer dan 100 studies die de schadelijke invloed van wifi op de 

gezondheid bewijzen: 23  

‘Conclusies: vanwege het uitgebreide onderzoek en de negatieve gezondheidseffecten die in de 

overgrote meerderheid van de onderzoeken worden aangetroffen, wordt het aanbevolen, in 

overeenstemming met officiële verklaringen, maatregelen te nemen om de blootstelling aan straling 

te verminderen. Bekabelde oplossingen moeten de voorkeur hebben. De toepasselijke grens- en SAR-

waarden bieden geen bescherming tegen de gezondheidsrisico's van WLAN-straling. De negatieve 

effecten op leren, aandacht en gedrag rechtvaardigen het verlaten van wifi-applicaties voor 

onderwijsinstellingen van alle leeftijden. Vanwege de cytotoxische effecten is WLAN niet geschikt als 

technologie in ziekenhuizen en voor telegeneeskunde. Wifi mag niet worden gebruikt in slaapkamers, 

werkplaatsen, lounges, ziekenkamers, collegezalen, klaslokalen en worden gebruikt in het openbaar 

vervoer.  

Volledige argumentatie ten aanzien van de Israëlische overheid met betrekking tot wifi in scholen 

door advocate Dafna Tachover, op basis van onderzoek door Dr. David Carpenter (expert in 

volksgezondheid, hoofd van het Wadsworth Center for Laboratories and Research van het NY State 

Department of Health, hoofd van het Institute of Health and Environment, in Albany University, NY, 

en hoogleraar gezondheids- en milieuwetenschappen)24 . 

 

“Prof. Carpenter stelt vast dat de conclusie van de wereldwijd toonaangevende experts is dat de 

straling zonder enige twijfel schadelijk en gevaarlijk is - nadat hij duizenden studies heeft gelezen, 

stelt Prof. Carpenter vast dat hij en de wereldwijd toonaangevende experts op dit gebied (niet die 

welke betaald worden door de industrie en/of in dienst zijn van de overheid en dus onder druk staan 

en in belangenverstrengeling zitten) met het volste vertrouwen kunnen beweren dat MW/RF-

straling gevaarlijk is voor de mens en vooral voor kinderen.  

"Gebaseerd op een hoge mate van wetenschappelijke zekerheid ... het gebruik van wifi veroorzaakt bij 

[xxx], andere studenten, schoolpersoneel en faculteitsmedewerkers gezondheidsschade en zal dit 

blijven doen en moet onmiddellijk worden gestaakt.” 
"Wifi is gevaarlijker door de frequentie, de duur en de onvrijwillige aard van de blootstelling". 
"Chronisch, zoals de hele dag, is het waarschijnlijker dat de blootstelling op school groter is dan korte 

en intermitterende blootstelling, zoals het gebruik van een mobiele telefoon, om schadelijke gevolgen 

voor de gezondheid te veroorzaken, en dit waarschijnlijk ook bij lagere blootstellingsniveaus.” 

"Veel deskundigen op het gebied van de volksgezondheid zijn van mening dat de samenleving in de 

toekomst te maken zal krijgen met epidemieën van neurotoxische effecten en degeneratie, kanker en 

genotoxiciteit' als gevolg van de extreme en onvrijwillige blootstelling aan MW/RF-straling en EMV's.'. 

 

De ondubbelzinnige conclusie van Prof. Carpenter is dat wifi-systemen verboden moeten worden 

in scholen!  Intussen heeft de Israëlische overheid duidelijke richtlijnen uitgevaardigd over wifi en 

mobiele telefoons op school25 

 

 

 

23 https://www.emfdata.org/de/dokumentationen/detail&id=223 
24 https://www.youtube.com/watch?v=yRVm06ItzYM (vanaf min 18:30) 
https://ehsfighback.blogspot.com/2012/05/english-version-israeli-government.html 
25 https://ehtrust.org/israel-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/ 

https://www.emfdata.org/de/dokumentationen/detail&id=223
https://www.youtube.com/watch?v=yRVm06ItzYM
https://ehsfighback.blogspot.com/2012/05/english-version-israeli-government.html
https://ehtrust.org/israel-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
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Juridisch advies van Bonner, Deens advocatenkantoor26  

Hoewel het advies zelf een juridische kritiek is op de nakende uitrol van 5G, omvat deze een breed 

overzicht van het huidige wetenschappelijk bewijs voor de biologische schade door 

elektromagnetische stralingen ver onder de ICNIRP normen aan mensen, dieren en planten. Dit 

advies impliceert daarom ook hoe de bestaande draadloze technologieën (2G, 3G, 4G, wifi, 

bluetooth) in strijd zijn met de genoemde wetgeving. 

“De conclusie van dit juridisch advies is dat de oprichting en activering van een 5G-netwerk, zoals het 

nu wordt beschreven, in strijd zou zijn met de huidige wetgeving op het gebied van mens en milieu, 

zoals die is vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

rechten van het kind, het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, de EU-regelgeving en de Berg- 

en Bonn-verdragen. De reden hiervoor is de zeer belangrijke hoeveelheid wetenschappelijke 

documentatie die beschikbaar is, waaruit blijkt dat radiofrequente elektromagnetische straling 

schadelijk en gevaarlijk is voor de gezondheid van mensen (met name kinderen), dieren en planten. 

Dit geldt ook wanneer de straling binnen de door de ICNIRP aanbevolen grenzen blijft, die 

momenteel zowel in Denemarken als in grote lijnen binnen de EU worden gebruikt.” 

 

Tot slot: een volledig overzicht van experten en artsen die adviseren tegen wifi op school:  

http://wifiinschools.com/uploads/3/4/3/4/34340185/scientists_and_medical_doctors.pdf en 

https://mdsafetech.org/physicians-call-for-safety-with-wireless-technology/ 

 

In Vlaanderen / België 
 

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: 

“De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op 

ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie 

meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” 

 

2019, Hippocrates Electrosmog Appeal - opgestart door 3 Belgische artsen, en tot op heden door 

meer dan 450 (para)medische beoefenaars ondertekend. 

https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel?lang=nl 

Verwijzend naar Resolutie 1815 van mei 2011, opgesteld door de Parlementaire Vergadering van de 

Raad van Europa en in lijn met de tientallen appels van artsen en wetenschappers wereldwijd, vragen 

wij aan onze federale, regionale en lokale politieke vertegenwoordigers om hun 

verantwoordelijkheid op te nemen en tot de volgende maatregelen over te gaan: 

• Het voorzorgsprincipe toepassen teneinde de bevolking te beschermen, vooral de allerjongsten 

• Een verbod op wifi in crèches, kleuterscholen en alle plaatsen waar jonge kinderen worden 
opgevangen. 

• Het stopzetten van een verdere invoering van wifi-netwerken en slimme apparaten in scholen 
en een terugkeer naar bekabelde alternatieven 

• … 

 

 
 

 

26 https://drive.google.com/file/d/1ArfycrCD_ZFb1gp0OhuTBdZSC9t9tJ9R/view 

http://wifiinschools.com/uploads/3/4/3/4/34340185/scientists_and_medical_doctors.pdf
https://mdsafetech.org/physicians-call-for-safety-with-wireless-technology/
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel?lang=nl
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17994
https://drive.google.com/file/d/1ArfycrCD_ZFb1gp0OhuTBdZSC9t9tJ9R/view
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De onzin van huidige blootstellingsnormen  

 
Blootstelling in de praktijk  
(oranje: gebaseerd op fysica en opwarming; groen: gebaseerd op biologie en voorzorg)27 
 

 Totaal Dag  
gevoelig/binnen 
uW/m2 

Totaal Dag 
gevoelig/binnen 
V/m 

Wifi 2,4GHz (wifi, magnetron) 

ICNRIP (1998, WHO)     9.200.000     61,0 

Vlaanderen (totaal)     1.125.623     20,6 
Ipads & Wifi laptops op het lichaam (handen, schoot)         500.000      13,7 

Brussel (totaal)28, Italië29          95.490        6 
Ipads & Wifi laptops 30cm afstand           35.000         3,63249 

Belgische Hoge Gezondheidsraad/ 
Resolutie Vlaams Parlement 

         23.872        3 

Frans Onafhankelijk Onderzoeks- en 
Informatiecentrum voor Elektromagnetische Straling 
(CRIIREM) 

           2.653        1 

Wifi router op 3m = Gsm-mast op 90m              1.000         0,61400 

Studie: irreversibele steriliteit in muizen in de 5de 
generatie30 

            1.000        0,61400 

Ipads & Wifi laptops op 3m               400        0,38833 

Seletun Scientific Statement (2011)               170        0,25000 

Europees Parlement – Resolutie 1815 (2011)               106         0,20000 

Bioinitiative (2019)                   3        0,03363 
Studies: KT blootstelling bij kinderen (8-17j) veroorzaakte 
hoofdpijn, irritatie & concentratieproblemen (Heinrich, 
2010; Oberfeld, 2004) 

                  3        0,03363 

Studies: verstoring calcium activatie in celmembraan                   1         0,02000 

SBM Baubiologie - woonkamer (2015)31                   1         0,02000 

EUROPEAM & IGNIR (2016)                   1         0,02000 

Salzburg, 3G (2002)                   1        0,02000 
Significant verminderde hoeveelheid sperma (Behari, 2006)                   0,3  

Burgerforum BRD voorstel (1999)                   0,01        0,00200 

Werkzaamheid mobiel                   0,000002        0,00003 

Natuurlijke achtergrondstraling                   0,000001        0,00002 

Schumann frequentie (7,83Hz) 
De natuurlijke frequentie tussen aardoppervlak en ionensfeer waarop de hersenfrequenties zijn gebaseerd. 
Afwezigheid van deze frequentie geeft aanleiding tot verstoring van lichaamssystemen en denkprocessen32. 
Schumann frequentie (natuurlijk)                    0,000100        0,00100 

ICNIRP  (norm onnatuurlijke stralingsbron) 66.312.997.347 5000,0 

 

27 http://www.beperkdestraling.org/wetgeving-en-normen/blootstellingsnormen-1#in%20belie 
28 de overheid schuwt ook niet om de limieten te verhogen, als blijkt dat dit belangrijk is voor het financieel 
belang bij toekenning van nieuwe vergunningen en netwerken, zoals in Brussel gebeurde in 2015 voor de 
invoering van 4G en nu opnieuw dreigt te gebeuren voor de uitrol van 5G. 
29 in 2012 deed het Italiaans hooggerechtshof de volgende uitspraak ‘radiofrequentie emissies boven 6V/m 
vormen een misdrijf van ‘dangerous launching’ strafbaar volgens artikel 674 van het Italiaanse strafwetboek. 
Dit naar aanleiding van een schadezaak van hersentumor… 
30 https://bioinitiative.org/rf-color-charts/ 
31 https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/SBM-2015-englisch.pdf 
32 https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCtger_Wever 

http://www.beperkdestraling.org/wetgeving-en-normen/blootstellingsnormen-1#in belie
https://bioinitiative.org/rf-color-charts/
https://www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/SBM-2015-englisch.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Rütger_Wever
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Enkele opmerkingen bij bovenstaande tabel: 
 

• De huidige blootstellingswaarden zijn een triljoen keer hoger dan de natuurlijke 
achtergrondstraling waarin de mens is geëvolueerd. Lange termijn onderzoek over de veiligheid 
ONTBREEKT compleet. Intussen blijft onze dagelijkse blootstelling EXPONENTIEEL toenemen, 
zeker met de komst van 5G. De potentiële gezondheidsrisico’s zullen niet anders…     
 

• Straling van draadloze netwerken zijn gepulst en gemoduleerd33, wat in de natuur niet voorkomt 
en uit onderzoek vaak tot sterkere effecten leidt. Zowel de huidige blootstellingsnormen als heel 
wat industrie-gefinancierde onderzoeken negeren dit en onderzoeken gewoon niet-
gemoduleerde, niet-gepulste stralingen. 280 pulsen per seconde betekent 560 verstorende 
signalen per seconde voor het lichaam. 

 

• Voor de blootstellingsnormen in Vlaanderen baseert men zich nog steeds op (50% van) de ICNIRP 
normen34 die;    

o werden ontwikkeld in 1996 vóór het op de markt verschijnen van wifi, nooit bijgesteld 
o gebaseerd op één enkele blootstelling van korte duur (6-30 min) 
o op afstand (voor laptops: 20cm) 
o … op de opwarming (SAR) van een zak glucose van 5kg (SAM-model) (lichaam 100kg) 
De ICNIRP norm en SAR-waarden zijn puur technische normen die niet ontwikkeld werden 
voor medische of biologische doeleinden en geen enkele klinische parameters bevatten die 
betrekking hebben op het effect van straling op levende organismen35.  
 

Om de absurditeit van deze normen, gebaseerd op opwarming van weefsel aan te tonen, zou 
men in de praktijk een moeten omringen met 660.000 antennes om de normen van de ICNIRP te 
bereiken (330.000 voor Vlaanderen dus) 36. ICNIRP noemt zijn normen ‘conservatief’. Onze 
blootstellingsnormen zijn met andere woorden niet alleen achterhaald. Ze zijn compleet 
irrelevant en waardeloos, in het bijzonder voor een brein en lichaam in volle ontwikkeling! 

 

In verband met velden van draadloze apparatuur zijn de SAR-waarden volledig betekenisloos. 
De SAR-waarde is nuttig om te begrijpen hoe je dood vlees moet koken. Daarom is hij 

uitgevonden. Het werkt voor dood vlees.  
Maar het heeft geen enkele toepassingswaarde voor het begrijpen van de levende hersenen.  

(Prof. Andrew Marino, levenslange EMV-onderzoeker – zie 
https://www.andrewamarino.com/?page_id=1235). 

 

• Een aantal mechanismes (voltage-getuurde calciumion kanalen, ERK pathway, cryptochromen, 
magnetiet, oxidatie, …) als effecten van stralingswaarden die vele magnitudes lager zijn dan deze 
normen zijn grondig onderzocht37. Verschillende onderzoekers die de mechanismes bestuderen in 
het lichaam die beïnvloed kunnen worden door elektromagnetische velden zouden de limieten 

 

33 Modulatie is het combineren van een laagfrequent informatiesignaal met een draaggolf met een hogere 
frequentie, zodat een signaal ontstaat met een frequentieband rondom de frequentie van de draaggolf. Pulsing 
betekent  
34 https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house;  https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-
guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/; 
https://www.researchgate.net/publication/277100081_Criticism_of_the_health_assessment_in_the_ICNIRP_g
uidelines_for_radiofrequency_and_microwave_radiation_100_kHz_-_300_GHz 
35 https://microondes.files.wordpress.com/2010/05/icnirp-cherry-critics-en.pdf ; 
https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/07/Pall-Safety-Guideline-Fraud.pdf   

36 https://communityoperatingsystem.wordpress.com/2019/09/12/how-icnirp-agnir-phe-and-a-30-year-old-

political-decision-created-and-then-covered-up-a-global-public-health-
scandal/?fbclid=IwAR1LWYUJzRKIWMKt1eOoWdXvJV3fP0BkNEbApX6pLxG1pGODlhT0TVp4Fgs 
37 https://www.youtube.com/watch?v=bsaB7ewFsN0&t=130s 

https://www.andrewamarino.com/?page_id=1235
https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://www.researchgate.net/publication/277100081_Criticism_of_the_health_assessment_in_the_ICNIRP_guidelines_for_radiofrequency_and_microwave_radiation_100_kHz_-_300_GHz
https://www.researchgate.net/publication/277100081_Criticism_of_the_health_assessment_in_the_ICNIRP_guidelines_for_radiofrequency_and_microwave_radiation_100_kHz_-_300_GHz
https://microondes.files.wordpress.com/2010/05/icnirp-cherry-critics-en.pdf
https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/07/Pall-Safety-Guideline-Fraud.pdf
https://communityoperatingsystem.wordpress.com/2019/09/12/how-icnirp-agnir-phe-and-a-30-year-old-political-decision-created-and-then-covered-up-a-global-public-health-scandal/?fbclid=IwAR1LWYUJzRKIWMKt1eOoWdXvJV3fP0BkNEbApX6pLxG1pGODlhT0TVp4Fgs
https://communityoperatingsystem.wordpress.com/2019/09/12/how-icnirp-agnir-phe-and-a-30-year-old-political-decision-created-and-then-covered-up-a-global-public-health-scandal/?fbclid=IwAR1LWYUJzRKIWMKt1eOoWdXvJV3fP0BkNEbApX6pLxG1pGODlhT0TVp4Fgs
https://communityoperatingsystem.wordpress.com/2019/09/12/how-icnirp-agnir-phe-and-a-30-year-old-political-decision-created-and-then-covered-up-a-global-public-health-scandal/?fbclid=IwAR1LWYUJzRKIWMKt1eOoWdXvJV3fP0BkNEbApX6pLxG1pGODlhT0TVp4Fgs
https://www.youtube.com/watch?v=bsaB7ewFsN0&t=130s
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nog verder omlaag moeten.38  
 

• Biologisch disruptieve effecten zijn niet lineair proportioneel t.a.v. intensiteit of frequentie! Het 
is mogelijk dat er specifieke lagere waarden of frequenties meer schade aanrichten. 

 

• Blootstelling aan gsm-straling is normaliter kortstondig. Blootstellingsnormen en gerelateerd 
onderzoek is daarop gebaseerd. Blootstelling aan wifi is continue: voor leerlingen in de klas +/- 
30u/week! 

 

• Bij metingen gaat men doorgaans gemiddelde waarden meten; dit verdoezelt hoge piekwaarden 
die biologisch veel belangrijker zijn, in het bijzonder bij gepulste straling. Piekwaarden van wifi 
kunnen nog steeds 2 à 3 volt per meter (V/m) bereiken op 8 meter afstand, maar in sommige 
scholen blijkt uit metingen dat voor wifi alleen zelfs de gemiddelde waarden tot boven de 3V/m 
gaan! Dit terwijl Europa adviseert om deze zelfs onder de 0,2V/m te houden! 

– 

• Straling is in werkelijkheid vaak een cocktail van stralingen, bv. een klas vol notebooks die via 
wifi geconnecteerd zijn (en eventueel gsm’s in de boekentas). Ook spelen er altijd factoren als 
absorptie, reflectie, resonantie, interferenties en synergieën van zowel objecten als weefsels 
(zeker bij metaal in het lichaam zoals beugels!), die tot hotspots kunnen leiden en in onderzoek 
niet ingecalculeerd worden.  
 

 

38 https://www.electrosensitivity.co/safety-limits-1.html 

https://www.electrosensitivity.co/safety-limits-1.html
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• Officiële onderzoeksinstanties hebben banden met de telecomindustrie. Een bekende 
overzichtsstudie van professor Henry Lai (bio-ingenieur, University of Washington) laat zien dat 
in 70% van de onafhankelijk gefinancierde onderzoeken biologische effecten39 te zien zijn, 
vergeleken met (nog steeds!) 30% van de onderzoeken gefinancierd door de industrie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

"Zelfs als het omgekeerde waar was, d.w.z. als er meer studies bestonden die geen effecten 
dan deze die wél negatieve effecten vonden, is het zo dat positieve studies (die welke 
bijwerkingen vertonen) meer gewicht in de schaal leggen dan negatieve studies (die welke 
geen effect tonen)" (prof. David Carpenter).   

 

• Met andere woorden: er is een beïnvloeding van resultaten van het onderzoek omdat men daar 
belang bij heeft. Over deze belangenverstrengeling40 tussen wetenschappers, overheid, 
regulerende instanties en industrie zijn talloze documentaires, boeken, artikelen en studies 
verschenen41. Hoe gebeurt dit concreet? 42 

➢ wat betreft het onderzoek en de onderzoekers: vooral door het bewust weglaten van 
studies en resultaten met echte, gepulste/gemoduleerde, real-life blootstelling, het in 
vraag stellen van de relevantie, twijfel zaaien en op die manier gevonden effecten 
minimaliseren of negeren om misleidende en foute conclusies trekken, het leggen van de 
nadruk op de enkele studies die geen effect vinden en altijd besluiten dat er verder 
onderzoek nodig is…  ook gebruikt met soms verzonnen namen van wetenschappers als 
auteur of referent (ghost authorship).  
bv. over de Reflex-studie en de bewijsschade aan genen en genfunctie door EMV43; Prof. 
Franz Adlkofer: 'eerst werden de resultaten genegeerd, toen dat niet meer mogelijk was 
werden de resultaten zwaar bekritiseerd, toen dat niet meer mogelijk was werd er een 
schandaal gecreëerd rond de universiteit en elk van de onderzoekers afzonderlijk. Het 
gebeurde ook met andere onderzoekers op dit gebied’ (nvdr.: Prof. Lai werd bijna 
ontslagen, Prof. George Carlo zijn huis ging in vlammen op na negatieve studieresultaten, 
Dr. Jerry Phillips werd bedreigd, …). Er is met andere woorden ook heel wat angst onder 
onderzoekers i.v.m. het naar buiten brengen van negatieve resultaten.  

 

39 Voor bepaalde negatieve factoren zoals effecten op eiwitten en celmembranen blijkt uit de literatuur zelfs 
dat tot 97% van de onderzoeken dit aantonen (Yakymenko et al, 2015). En dit loopt gelijk met vele andere 
belangrijke parameters zoals vruchtbaarheid, oxidatieve stress, DNA-schade, etc… (S. J. Starkey, 2018) 
40 https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/ 
41 https://ehtrust.org/science/research-industry-influence-emfs/; https://www.andrewamarino.com/?p=3344 
; https://www.filmsdocumentaires.com/films/2858-microwaves-science-and-lies 
42  https://cdn.website-
editor.net/2479f24c54de4c7598d60987e3d81157/files/uploaded/S._Starkey_Presentation_5th_November_20
18.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973 
43 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=B9ycyWd8GMs 

https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/
https://ehtrust.org/science/research-industry-influence-emfs/
https://www.andrewamarino.com/?p=3344
https://www.filmsdocumentaires.com/films/2858-microwaves-science-and-lies
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=B9ycyWd8GMs
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➢ wat betreft de overheid: vooral onvolledige, minimale en eenzijdige informatie waarbij 
alle onderzoek die op schadelijke effecten wijst eenvoudigweg wordt weggelaten! Het 
(korte termijn) voordeel hiervan voor overheden is dat de uitrol van draadloze 
netwerken economische groei, technologische vooruitgang en jobs creëert. Uit 
onderzoek blijkt ook dat de overheid enorm veel verdient aan de veiling van licenties 
voor mobiel bellen en internet… en maar een fractie daarvan investeert in onderzoek...  
 

• Wachten op ‘harde’ bewijzen is nonsens en overigens experimenteel ethisch onverantwoord. 
Het is deze attitude die tot het tabaks- en asbestschandaal heeft geleid (met dit verschil dat het 
moeilijker wordt om nog goede controlegroepen te vinden in het stralingsonderzoek omdat 
iedereen en alles bestraald wordt, wat echter eerder aanleiding geeft tot onderschatting dan 
overschatting van de gevonden effecten!). Ondanks de vele aanwijzingen van schadelijkheid - 
wetenschappelijke, maar zeker ook wat mensen in de praktijk ervaren - bleven 
gezondheidsautoriteiten vasthouden dat er nog geen bewijzen waren, dit omwille van de 
enorme economische belangen die ermee gemoeid waren.  
 

• Tot slot, uit onderzoek is gebleken dat connectiviteit even goed mogelijk is met veel lagere 
stralingswaarden44. Dit blijkt ook uit de gehanteerde blootstellingsnormen van bv. Salzburg 
overeenkomstig de aanbevolen waarden van het Bioinitiative Report, nl. 0,02-0,06V/m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44 http://www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info/; http://www.next-up.org/Newsoftheworld/2009.php 

http://www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info/
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/2009.php
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“Al het wetenschappelijk werk is onvolledig...Dat geeft ons niet de vrijheid om de kennis die we al 
hebben te negeren, of om de actie die het op een bepaald moment lijkt te vereisen uit te stellen" 

(Bradford Hill) 
 
 
 

“Een vraag naar wetenschappelijk bewijs is altijd een formule voor passiviteit en vertraging en is 
meestal de eerste reactie van de schuldigen...... in feite is wetenschappelijk bewijs nooit de basis 

geweest en zou dat ook niet mogen zijn voor politieke en juridische actie’ 
(uit 'de waarheid over de tabaksindustrie', WHO 2000). 

 
 
 

Wachten op een hoog niveau van wetenschappelijk en klinisch bewijs alvorens maatregelen te nemen 
om bekende risico's te voorkomen kan leiden tot zeer hoge gezondheids- en economische kosten, 

zoals het geval was met asbest, gelode benzine en tabak". 
(vgl. Resolutie 1815 van de Europese Commissie van 2011) 

 
 
 

Consistentie in de natuur vereist niet dat alle of zelfs een meerderheid van de studies hetzelfde effect 
hebben. Als alle belangrijke studies dezelfde relatie tussen variabelen aantoonden, zou men verbaasd 

zijn, en misschien terecht wantrouwig.  
(Seletun Wetenschappelijk Panel, 2011) 

 
 
 

“Controverse komt vaak voor wanneer wetenschappers ernstige effecten op de gezondheid en 
omgeving aanwijzen die grote economische verliezen betekenen” 

(Balmori, 2005) 
 
 
 

“Ieder mens heeft recht op zijn eigen mening.  
Maar niet het recht op zijn eigen feiten." 

 (de Amerikaanse senator Daniel Patrick Moynihan) 
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Voorzorgsprincipe 
 

Het voorzorgsbeginsel is van toepassing wanneer de wetenschappelijke gegevens ontoereikend, niet 

overtuigend of onzeker zijn en uit preliminair wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er redelijke 

gronden zijn om te vrezen dat de potentieel gevaarlijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid 

van mens, dier of plant niet verenigbaar zijn met het door de EU gekozen hoge beschermingsniveau.  

 
Met enig inzicht en gezond verstand is de juiste handeling in deze materie dus vrij voor de hand 
liggend, zeker in de aanwezigheid van duidelijke en bruikbare alternatieven. Met andere woorden: in 
het licht van het huidig wetenschappelijk onderzoek, de overduidelijke belangenverstrengeling aan 
het werk in zowel industrie als overheid, is de hantering van het voorzorgsprincipe de juiste weg, 
zeker wanneer het onze kinderen betreft die veel gevoeliger blijken in het bijzonder voor DNA-
schade en steriliteit, en de impact van straling op cognitieve functies. Het voorzorgbeginsel is volgens 
de WHO een algemeen beleid voor risicobeheer van mogelijke, maar onbewezen, nadelige gevolgen 
voor de gezondheid. Er moet beroep op worden gedaan wanneer er slechts enkele aanwijzingen zijn 
en het de conclusie bevestigt dat iets schadelijk is. Dit betekent dat men preventieve maatregelen 
neemt, ook al is er nog geen definitieve wetenschappelijke consensus (maar wel vele aanwijzingen). 
Steeds meer overheden en officiële instanties zetten hier dan ook stappen in45.   
 
De ontwikkeling om draadloos internet te installeren op scholen en kinderen al op jonge leeftijd een 
mobiele telefoon te geven staat dan overigens ook haaks op de adviezen van de Raad van Europa. 
Deze nam na bestudering van verschillende wetenschappelijke onderzoeken in 2011 een resolutie 
aan, waarin onder andere geadviseerd wordt om draadloos internet en mobiele telefoons uit scholen 
te weren. Een advies waar de meeste scholen zelfs niet van op de hoogte zijn… 

 
 

Het advies van de Raad van Europa (Resolutie 1815, 27 mei 2011)46, luidt:  
De potentiële gevaren van elektromagnetische velden en hun effect op het milieu: 
 

8.1.1. alle redelijke maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische 
velden, met name aan radiofrequenties van mobiele telefoons, en in het bijzonder de blootstelling 
van kinderen en jongeren, die het grootste risico lijken te lopen op hoofdtumoren, te beperken;  

8.1.2. herzien van de wetenschappelijke basis voor de huidige normen voor blootstelling aan 
elektromagnetische velden die ernstige tekortkomingen vertonen zoals ze zijn vastgesteld door de 
Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) en in plaats 
daarvan de ALARA-beginselen toepassen (‘as low as reasonable achievable’), die zowel betrekking 
hebben op de thermische als op de niet-thermische of biologische effecten van elektromagnetische 
emissies of straling  

8.1.3. voor kinderen in het algemeen, en in scholen en klaslokalen in het bijzonder, de 
voorkeur geven aan bekabelde internetverbindingen en het gebruik van mobiele telefoons door 
schoolkinderen in schoolgebouwen strikt reguleren. 
 
 
 

 

45 https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/; 
https://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-
technology/ 
46 https://docs.wixstatic.com/ugd/c601d9_a670fc09d3304d3e8776cf48013bd06b.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
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/
https://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/
https://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/
https://docs.wixstatic.com/ugd/c601d9_a670fc09d3304d3e8776cf48013bd06b.pdf
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Een soortelijke aanbeveling over wifi op school vinden we ook bij ‘The Board of the American 
Academy of Environmental Medicine’ (goedgekeurd op 9 juni 2012)47: 
 
1. Schadelijke gevolgen voor de gezondheid, zoals leerstoornissen, veranderde immuunresponsen, 

hoofdpijn, enz. van draadloze radiofrequentievelden bestaan en zijn goed gedocumenteerd in de 

wetenschappelijke literatuur. Het feit dat blootstelling aan radiofrequente straling neurologische 

schade veroorzaakt, is herhaaldelijk gedocumenteerd. 

2. Andere neurologische en cognitieve stoornissen zoals hoofdpijn, duizeligheid, tremor, 

verminderd geheugen en aandacht, autonome verstoringen van het zenuwstelsel, verminderde 

reactietijden, slaapstoornissen en visuele verstoringen zijn statistisch significant in verschillende 

epidemiologische studies met radiofrequente blootstelling.  

3. Er moet ernstig rekening worden gehouden met veiligere technologie, zoals het gebruik van 

vaste bedrading. Die beschermt niet enkel de gezondheid, maar is ook degelijker en veiliger. 

 
Ook in Rusland wijst het Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection 
(RNCNIRP)48 op de noodzaak om het gebruik van wifi in kinderverblijven en scholen strikt te 
reguleren, met aanbeveling voor het gebruik van een bekabeld netwerk.  
 
1. Het ministerie van Volksgezondheid en andere organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de 

veiligheid van de bevolking (met inbegrip van kinderen), moeten aandacht besteden aan de 

regulering van het gebruik van wifi in kleuterscholen en scholen, aan de versterking van de 

sanitaire controle van het gebruik van wifi en aan de ontwikkeling van een passend 

regelgevingskader.  

2. Aanbevelen van het gebruik van bekabelde netwerken in scholen en onderwijsinstellingen, in 

plaats van een netwerk dat gebruik maakt van draadloze breedbandsystemen, waaronder wifi. 

 
En tenslotte vraagt ook de Belgische Hoge Gezondheidsraad (FOD Volksgezondheid) (nr 9404, mei 
2019)49:  “Risico’s in verband met kankerverwekkende, mutagene en hormoonverstorende stoffen 
zijn vaak ongewenste effecten van maatschappelijke ontwikkelingen De beheersing van deze risico's 
impliceert beheersing van technologische ontwikkelingen. De toepassing kan leiden tot het 
verbieden van technologieën en zal waarschijnlijk vaker leiden tot het opleggen van een gewijzigde 
versie van de ALARA-benadering (as low as reasonably achievable / zo laag als redelijkerwijs mogelijk 
is). Gewijzigd in die zin dat de blootstellingen niet alleen zo laag mogelijk moeten zijn, maar ook zo 
laat in het leven als mogelijk, zo kort mogelijk en zo min mogelijk, gezien het belang van 
blootstellingen op jonge leeftijd en van lage-dosiseffecten.” 

 

Gedetailleerde blootstellingsnormen en voorzorgsmaatregelen gebaseerd op het huidige 
BIOLOGISCH onderzoek van internationale experts ter zake, met aandacht voor gevoelige personen 
en kwetsbare doelgroepen (lees: kinderen) vindt men hier: https://www.ignir.org/Guidelines. 
Deze lopen sterk gelijk met de voorlopige, aangepaste aanbevelingen uit het Bioinitiative Report:  

• 0,6 V/m voor blootstelling buiten 

• 0,06V/m voor blootstelling binnen 

• 0,03V/m voor gevoelige personen (zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen) 

 

 

47 https://www.aaemonline.org/pdf/WiredSchools.pdf 
48 https://www.scribd.com/document/182641315/RNCNIRP-Russia-Wi-Fi-Regulation-19-06-12-pdf#download 
49 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-
9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf 

https://www.ignir.org/Guidelines
https://www.aaemonline.org/pdf/WiredSchools.pdf
https://www.scribd.com/document/182641315/RNCNIRP-Russia-Wi-Fi-Regulation-19-06-12-pdf#download
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf
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Goede voorbeelden  
 
Zowel in eigen land als internationaal zijn er echter steeds meer goede voorbeelden van maatregelen 
op scholen, hetzij door een wettelijk bepaald verbod op wifi door de overheid, dan wel individuele 
beslissingen van schoolbesturen (al dan niet onder druk van oudergroepen of ouders van kinderen 
die ziek werden op school)50. Dit onder meer in scholen in Oostenrijk (Regio Salzburg, verbod), 
Duitsland (Frankfurt stad, verbod), UK en Zwitserland (kanton Neuchâtel, verbod), Italië (Zuid-Tirol, 
verbod), Canada, Argentinië (verbod). Dit vaak ook in samenhang met bewustmaking van de risico’s 
bij mobiel bellen en adviezen rond verstandig gebruik.  
 
In de kijker: 
➢ In Frankrijk zijn gsm’s of smartphones op school verboden, evenals wifi in kinderdagverblijven. In 

basisscholen moet de wifi verplicht uitgeschakeld worden wanneer deze niet gebruikt wordt 
voor educatieve doeleinden.  

➢ In Israël is sinds 2013 wifi verboden in klaslokalen voor kinderen tot 6 jaar en sterk beperkt in 
klassen van kinderen tot 8 jaar. In de grootstad Haifa geldt een volledig verbod op alle scholen 
(2016).  

➢ In Cyprus: compleet verbod op wifi in basisscholen en grote bewustmakingscampagne over 
risico’s van draadloze technologie onder de bevolking51  

➢ Duitsland & Zwitserland: sterke aanbevelingen voor bekabelde verbinding52  
➢ Adviezen van onderwijs gerelateerde organisaties wereldwijd53   
 
In Vlaanderen, een schoorvoetend begin (onvolledige selectie): 

• In Gent wordt wifi bewust vermeden in het gehele stedelijk onderwijs. 
 

➢ We hanteren het voorzichtigheidsprincipe en streven een zo laag mogelijke straling na. 
➢ Tegelijk maken we het mogelijk dat digitale toepassingen het pedagogische project van de 

school vlot kunnen ondersteunen. 
➢ Bijkomende vaste accespoints (uitschakelbaar via drukknop waar mogelijk) helpen om de 

stralingsintensiteit te verlagen. 
➢ Wifi-AP’s in en rond lokalen waar zich kinderen bevinden, jonger dan 3 jaar, kunnen niet. 
➢ Uiteraard geniet een vaste netwerkverbinding (utp), waar mogelijk, nog steeds de voorkeur. 

 
Guy Denys, ICT-coordinator Departement Onderwijs, Opvoeding & Jeugd – Stad Gent 

 

• In Gent en Leuven is wifi verboden in kindercrèches en peuterverblijven.  

• wifivrije kleuterschool: https://www.denheuvel.be (Kalmthout) 

• wifivrije (basis)school: https://www.rinkrank.be/  (Kalmthout) 

• wifivrije (basis)school (methode): http://www.toverwijzer.be (Tienen) 

• wifivrije (basis)school (Steiner): http://ecoledelaprovidence.be/ (Doornik, Wallonië), 
http://ecole-steiner.be/ (Court-Saint-Etienne)  

• In Wanze54: volledige ontmanteling van wifi in alle openbare gebouwen, inclusief scholen. 

• verschillende scholen waarschuwen via poster voor gevaren van wifi (oa. Kadrie, Kalmthout) 
 

 

50 https://www.stopumts.nl/pdf/WiFi%20mobieltjes%20kinderen.pdf    
http://www.safeinschool.org/2013/03/why-teachers-unions-dont-support-wifi.html 
51 https://www.youtube.com/watch?v=H43IKNjTvRM 
52 https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2010/09/German_Swiss_Wifi_In-Schools_Warn.pdf 

53 https://ehtrust.org/policy/schools-unions-and-pta-actions/ 

http://www.parentsforsafetechnology.org/teacher-unions-parent-teacher-organizations.html 
54 http://www.christophelacroix.be/preservons-nos-enfants-des-ondes-wi-fi-dans-les-ecoles-et-creches-
wanzoises/ 

http://translate.google.nl/translate?sl=iw&tl=nl&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FEducationCMS%2FApplications%2FMankal%2FEtsMedorim%2F3%2F3-6%2FHoraotKeva%2FK-2013-3-3-6-11.htm
http://www.safeinschool.org/
https://www.denheuvel.be/
https://www.rinkrank.be/
http://www.toverwijzer.be/
http://ecoledelaprovidence.be/
http://ecole-steiner.be/
http://ecole-steiner.be/notre-pedagogie/quelques-grands-principes/contact
https://www.stopumts.nl/pdf/WiFi%20mobieltjes%20kinderen.pdf
http://www.safeinschool.org/2013/03/why-teachers-unions-dont-support-wifi.html
https://www.youtube.com/watch?v=H43IKNjTvRM
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2010/09/German_Swiss_Wifi_In-Schools_Warn.pdf
https://ehtrust.org/policy/schools-unions-and-pta-actions/
http://www.parentsforsafetechnology.org/teacher-unions-parent-teacher-organizations.html
http://www.christophelacroix.be/preservons-nos-enfants-des-ondes-wi-fi-dans-les-ecoles-et-creches-wanzoises/
http://www.christophelacroix.be/preservons-nos-enfants-des-ondes-wi-fi-dans-les-ecoles-et-creches-wanzoises/
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Wij zijn een school die bewust kiest een wifivrije en zoveel mogelijk stralingsarme school te zijn. 
We werken enkel met vaste computers, niet met laptops of tablets en de gsm's gaan 's morgens in het 
gsm-hotel en mogen na school terug worden opgehaald. Wij zijn ons ten zeerste bewust van de 
negatieve gevolgen van de grote hoeveelheid stralingen en brengen deze boodschap ook uit op al 
onze infolezingen en dergelijke. Het is helemaal verweven met onze toch wel heel specifieke visie en 
organisatie van onze school.  
 
Wat extra achtergrond informatie. De ToverWijzer is gestart september 2017. Onze dochter die 
elektrosensitief is en als baby enorm ziek is geweest en heeft ons onder andere heel wat inzichten 
gebracht over de noodzaak van andere keuzes binnen het onderwijs en binnen onze maatschappij. 
Door de oprichting van dit project proberen wij hierin ons steentje bij te dragen.  
 
An Soontjes, directrice De ToverWijzer, methodeschool Tienen Basisonderwijs. 

 
In hun infobrochure ‘Draadloze communicatie’ van 201655 gaf de FOD Volksgezondheid nog dit 
voorzichtige advies: “Schakel uw draadloze netwerkverbinding enkel aan als dit nodig is. Dit betreft in 
het bijzonder de wifi-adapter van uw laptop. Anders zoekt uw laptop continu verbinding met het 
netwerk. Dat leidt tot onnodige blootstelling en verkort de levensduur van de accu’s. Plaats het 
‘access point’ niet vlakbij de plaats waar u lange tijd verblijft.” 
 
Ook de aanbevelingen van Kind & Gezin56 wijzen voorzichtig in dezelfde richting: “In het belang van 
de allerkleinsten kan je de straling beperken door bv. enkel een draadloze internetverbinding te 
gebruiken indien nodig en ook bij smartphones de aanbevelingen rond gsm-gebruik toe te passen.” 
 
Zoals hierboven reeds aangehaald, lezen we in echter in het advies van de Hoge Gezondheidsraad 
van mei 201957 een aangepaste, specifieke waarschuwing voor het gebruik van draadloze 
technologieën bij onze jeugd: “Risico’s in verband met kankerverwekkende, mutagene en 
hormoonverstorende stoffen zijn vaak ongewenste effecten van maatschappelijke ontwikkelingen De 
beheersing van deze risico's impliceert beheersing van technologische ontwikkelingen. De toepassing 
kan leiden tot het verbieden van technologieën en zal waarschijnlijk vaker leiden tot het opleggen 
van een gewijzigde versie van de ALARA-benadering (as low as reasonably achievable / zo laag als 
redelijkerwijs mogelijk is). Gewijzigd in die zin dat de blootstellingen niet alleen zo laag mogelijk 
moeten zijn, maar ook zo laat in het leven als mogelijk, zo kort mogelijk en zo min mogelijk, gezien 
het belang van blootstellingen op jonge leeftijd en van lage-dosiseffecten.” Dit vertaalt zich 
duidelijk als: maximale inspanning om draadloze technologie te weren uit de buurt van kinderen en 
jongeren.  
 
In 2017 werd trouwens een opnieuw een wetsvoorstel58 gelanceerd voor de erkenning van EHS die 
ook de jongsten wil beschermen door wifi-stations in kinderdagverblijven en kleuterscholen te 
verbieden en te bepalen dat wifi-apparatuur in de lagere school gedesactiveerd moet worden buiten 
de pedagogische digitale activiteiten (ingediend door o.a. senator en arts Philippe Mahoux).  
Dit wetsvoorstel is nog steeds hangende... 
 

 

55 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104272/Draadloze
%20apparaten%20-%20infobrochure%20NL.pdf 
56 https://www.kindengezin.be/veiligheid/huis-en-tuin/woning/straling/default.jsp#Gsm-draadloze-
telefoonsta 
57 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-
9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf 
58http://www.senaat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=applic
ation%2Fpdf&MIvalObj=100663746 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104272/Draadloze%20apparaten%20-%20infobrochure%20NL.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104272/Draadloze%20apparaten%20-%20infobrochure%20NL.pdf
https://www.kindengezin.be/veiligheid/huis-en-tuin/woning/straling/default.jsp#Gsm-draadloze-telefoonsta
https://www.kindengezin.be/veiligheid/huis-en-tuin/woning/straling/default.jsp#Gsm-draadloze-telefoonsta
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/190617_hgr-9404_fys_chem_env_hygiene_vcabdem_0.pdf
http://www.senaat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application%2Fpdf&MIvalObj=100663746
http://www.senaat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application%2Fpdf&MIvalObj=100663746
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Meer en meer ouders wereldwijd die bewust zijn van de risico’s en/of kinderen hebben die gevoelig 
reageren zowel lichamelijk, geestelijk als gedragsmatig op draadloze technologie, zoeken naar een 
school zonder wifi … of zien zich genoodzaakt tot thuisonderwijs.  Dit kan toch niet de bedoeling zijn?  
Kinderen moeten het recht hebben op een wifivrije, veilige schoolomgeving. Leerkrachten trouwens 
ook.  
  
 

Eerlijkheid duurt het langst. 
Scholen die voor de kudde uitlopen en ouders voorlichten over dit controversiële onderwerp geven 

blijk van visie en lef. En dat kunnen ouders zéker waarderen. 
Helemaal als over een aantal jaren blijkt dat de school een zeer vooruitziende blik heeft gehad. 

(https://stralingscoach.wixsite.com/denkzelfna/stappenplan-voor-scholen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://stralingscoach.wixsite.com/denkzelfna/stappenplan-voor-scholen
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Oproep 
 

Gezien de onwetendheid van burgers en ouders door eenzijdige informatie vanuit de overheid en in media, 

gezien de ernstige belangenverstrengeling van overheid en manipulatieve praktijken van industrie op media, 

wetenschap en regulerende overheid, gezien het ontbreken van voorafgaandelijke veiligheidstest van routers, 

gezien de onverzekerbaarheid voor negatieve effecten van straling op de gezondheid, gezien de enorme 

hoeveelheid studies die verschenen zijn en niet alleen biologische effecten tonen maar ook mechanismen 

blootleggen en de waarde van de huidige blootstellingsnormen onderuit halen, gezien de vele waarschuwingen 

en aanbevelingen van oa. WHO, Raad van Europa, internationale expertenpanels, artsenverenigingen én de 

Hoge Gezondheidsraad, gezien ook de juridische uitspraken en toenemende wetgeving wereldwijd 

hieromtrent, gezien de parallel met de geschiedenis van gelijkaardige verdachte stoffen als sigarettenrook en 

asbest, gezien de waarschuwingen van de overheid inzake gsm-gebruik én het feit dat gemeten waardes bij 

wifisignalen van laptops groter zijn, gezien de grotere kracht van schoolrouters en de veel grotere 

kwetsbaarheid van kinderen en het cumulatieve effect van chronische stralingsbelasting, gezien het stijgende 

percentage van mensen die elektrogevoelig zijn en de irreversibiliteit daarvan, gezien ook de problemen (in de 

klas) met het stijgende aantal kinderen met concentratie- en leermoeilijkheden en de duidelijke link met 

straling, gezien de grote ernst van de andere gezondheidsproblemen op lange termijn en het versterkende 

effect van straling op de toename in andere negatieve omgevingsinvloeden, gezien de continuïteit van de 

blootstelling, de pulsing en modulatie, hoge piekwaardes en uiterst schadelijke frequentie van wifi, gezien we 

allen elektromagnetische wezens zijn die lichamelijk geëvolueerd zijn in een omgeving waar de 

stralingsbelasting een triljoen keer lager lag, gezien het belang van een optimale en veilige leeromgeving voor 

zowel leerlingen als leerkrachten, gezien de onvrijwilligheid van de blootstelling, gezien de groeiende 

bewustwording en preventieve maatregelen inzake straling in educatieve kringen internationaal, gezien de 

moeilijkheid van ouders om hierin het voortouw te nemen uit loyaliteit aan de school en uit angst belachelijk 

gemaakt te worden, gezien de vele bijkomende rechtstreekse en onrechtstreekse nadelen van wifi én de 

voorbeeldfunctie van een school met een holistisch project, lijkt de juiste weg erin te bestaan als schoolbestuur 

stappen te zetten die getuigen van een open, vertrouwen gevende houding en:   

 

➢ stralingswaarden objectief op te meten (inclusief piekwaardes) door een expert en hotspots te 

identificeren. Het kan erg interessant zijn ook testmetingen te doen naar de combinatie met 

stralingsintensiteiten van smartphones/gsm/dect-telefoons op school in reëele omstandigheden.  

➢ ouders en leerkrachten te informeren op basis van genuanceerde, wetenschappelijke informatie 

uit onafhankelijke bronnen (op basis van deze paper met links, of externe, onafhankelijke expert) 

➢ op basis hiervan de expliciete instemming te vragen van ouders en leerkrachten  (zie bijlage) 

➢ een kleine ‘werkgroep’ opzetten bestaande uit een leerkracht, directie, ICT-coordinator en een 

of enkele ouders die zich aangesproken voelen. Ook de preventieadviseur of schoolarts kan 

hierin betrokken worden.  

➢ screening van aanwezigheid van bepaalde klachten bij leerlingen en personeel die in verband 

kunnen gebracht worden met deze blootstelling (elektrohypersensitiviteit, EHS).  

➢ analyse voorgestelde oplossingen (zie verder), haalbaarheid, belemmeringen en obstakels en 

mogelijkheden om deze weg te werken, zowel financieel (bv. crowdfunding, sponsoring, …) als 

pragmatisch. Goede voorbeelden kunnen hierbij inspireren (zie verder). 

➢ terugkoppeling naar alle ouders en eventueel hogere bestuursorganen, waarop een stappenplan 

kan worden opgesteld om zowel middelen te mobiliseren als leerkrachten te ondersteunen bij 

deze aanpassing opdat het voorzorgsprincipe maximaal kan worden toegepast.  

➢ Tot slot: in een onderwijs dat wil opvoeden tot gezonde en zelfstandige burgers met een open en 

kritische-wetenschappelijke geest, is het van belang dat ook kinderen op gepaste en praktische 

wijze worden betrokken in een bewust en veilig gebruik van technologie. Dit met hun 

lichamelijke, emotionele, geestelijke en sociale gezondheid en sociale vaardigheden in gedachten 

voor een gezond en gelukkig leven. 
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Ubi volentia est, via est  (waar een wil is, is een weg)   

 
Organisaties gewijd aan een veilige schoolomgeving: 
http://www.nacst.org/school.html (National Association for Children and Safe Technology) 
https://ssita.org.uk/ (Safe Schools Information Technology Alliance) 
https://www.wirelesseducation.org/  (Safe Schools, Healthy Workplaces) 
https://chps.net/  (Collaborative for High Performance Schools – ‘better buildings, better students’) 
http://c4st.org/wifi-in-schools/ (Canadians for Safe Technology) 
https://www.wirelessriskassessment.org/ (Procedure voor Risico-analyse) 
 
https://stralingscoach.wixsite.com/denkzelfna/stappenplan-voor-scholen 
(bevat ook info over hoe de ouders te betrekken en voor te lichten) 
https://ehtrust.org/policy/how-to-reduce-emf-exposure-in-schools-and-classrooms/ 
(gaat heel ruim, oa. ook over mobiele telefoons op school) 
 
https://emf21.com/how-to-build-a-low-radiation-wifi/   

 

 

100% voorzorg  
 
De beste oplossing is uiteraard alles te bekabelen (pc, schermen, printers, speakers, hoofdtelefoon, 
muis, toetsenbord, beamers, klasborden en security systemen...) en alle routers en versterkers te 
verwijderen uit de ganse school én de wifi-/bluetoothfunctie te vergrendelen bij instellingen! Er 
kunnen hiertoe eventueel pc-klassen/pc-hoek voorzien worden waar verbinding met internet 
mogelijk is via ethernet of glasvezel (niet via elektriciteitsnet) en ook de netvoedingen gecontroleerd 
worden op verstorende magnetische velden (wat vaak het geval is!). I-pads zijn hierbij duidelijk uit 
den boze want deze zijn ontworpen om enkel via wifi connectie te maken, zijn amper 
configureerbaar en blijken bij metingen overigens tot de krachtigste stralers!  
 
➢ Ook het vervangen van alle DECT-telefoons door vaste toestellen met draad past in dit opzet! 

Deze geven immers een gelijkaardige krachtige straling af als een wifirouter. 
➢ Visie en reglement rond mobiele telefoons is eveneens ESSENTIEEL (zie verder): hetzij thuislaten 

of op een aangewezen plek tijdens de lessen achterlaten (dit kan een speciaal afgeschermde 
telefoonkast zijn bij de ingang van de school), zodat het klaslokaal gevrijwaard wordt van alle 
onnodige en schadelijke stralingen. Indien niet mogelijk, dient de gsm/smartphone UIT te staan 
(niet stil). Leerkrachten geven het voorbeeld. 

 
Deze optie lijkt de enige echt verdedigbare, in het bijzonder voor de lagere klassen, gezien (1) de 
risico’s omgekeerd toenemen met de leeftijd van de kinderen, evenals (2) de verhouding 
online/offline tijd. Sowieso in klassen waar slechts één of enkele pc’s aanwezig zijn is wifi uit den 
boze en zijn de kosten en inspanningen voor het bekabelen van de verbinding te verwaarlozen. En als 
er één groep is die onze maximale zorg en verantwoordelijkheid verdient met inachtneming van de 
strengste interpretatie van het voorzorgsprincipe zijn het wel de PEUTERS EN KLEUTERS. Hier is 
amper tot geen internet nodig tenzij hoogst uitzonderlijk of op een enkele pc. Met andere woorden 
dienen we hier alle waarschuwingen vanuit wetenschappelijke hoek ter harte nemen en de 
omgeving van zowel peuter- als kleuterklassen, refters, turnzalen en speelplaatsen 100% wifivrij te 
maken.  
 
 
 
 

http://www.nacst.org/school.html
https://ssita.org.uk/
https://www.wirelesseducation.org/
https://chps.net/
http://c4st.org/wifi-in-schools/
https://www.wirelessriskassessment.org/
https://stralingscoach.wixsite.com/denkzelfna/stappenplan-voor-scholen
https://ehtrust.org/policy/how-to-reduce-emf-exposure-in-schools-and-classrooms/
https://emf21.com/how-to-build-a-low-radiation-wifi/
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Met deze beslissing: 
 
1. Bevestigt men maximaal respect voor gezondheid van zowel kinderen als leerkrachten als de 

toekomstige generaties.  
2. Toont men eerlijkheid, moed en visie in een wereld die in toenemende mate bedolven wordt 

onder onnatuurlijke straling, en stapt men mee in een wereldwijde trend van bewustwording en 
bekrachtiging van de eigen soevereiniteit, waar belangenverstrengeling op hoger niveau het 
recht op informatie en bescherming van de gewone burger hypothekeert. 

3. Toont men respect aan de waarschuwingen en onderzoek van onafhankelijke wetenschappers en 
oprechte bekommernissen van ouders die het beste willen voor hun kinderen.  

4. Bekrachtigt men een veilige haven te zijn waar iedereen het recht op onderwijs kan genieten, 
waar de leerlingen noch leerkrachten met een directe gevoeligheid voor straling uit de boot 
vallen. Op deze manier voorkomt men ook uitval van leerkrachten en kinderen die vroeg of laat 
elektrogevoelig worden. 

5. Optimaliseert men de leeromgeving voor een maximale aandacht, concentratie, leervermogen, 
en hogere ontwikkeling op elk vlak, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten 
(meer geduld, betere stresstolerantie en focus, …). In hoger onderwijs blijkt wifi ook rechtstreeks 
te leiden tot meer afleiding, minder creativiteit en slechtere schoolresultaten.   

6. Vervult men een belangrijke voorbeeldfunctie zowel naar andere scholen als naar ouders inzake 
de leefomgeving thuis alsook naar leerlingen. 

7. Vervolledigt men het pedagogisch project met de essentiële kennis en vaardigheden rond het 
bewust gebruik van draadloze technologie en in het verlengde daarvan technologie in het 
algemeen. Meer en meer onderzoek toont immers aan dat bv. sociale media –die belang hebben 
bij draadloze technologie- niet alleen een verslaafd brein vormt en daarbij emotionele 
ontwikkeling en draagkracht ondermijnt, maar ook een negatieve impact heeft op de kwaliteit 
van  psychosociale interactie. Dit is een reëel risico voor kinderen vandaag en wordt ondersteund 
door neurologisch onderzoek. Het ongebreideld conditioneren op gebruik van wifi draagt 
daaraan bij. Ook valt op hoe het type draadloze producten dat gekende providers aanbieden 
voor toepassing in schoolomgevingen niet minder is dan een voorprogrammeren als toekomstig 
consument. De school dient er waakzaam op te zijn zich niet te laten manipuleren.     

8. Verzekert men zich tegen extra kostenposten mochten de adviezen van de Raad van Europa of 
wetsvoorstellen in België worden omgezet in beleid, er juridische precedenten scholen tot 
verwijdering van wifi verplichten én ingeval aanpassingen of upgrades nodig zijn bv. door 
toegenomen interferenties van bv. de compleet onzinnige uitrol van het 5G netwerk.   

9. Is men ook bij toenemend dataverkeer in de toekomst verzekerd van een stabieler, 
betrouwbaarder en sneller netwerk (wifi is storingsgevoelig voor interferenties en traag tijdens 
intensief gebruik). Bijkomende voordelen van een bekabeld netwerk zijn oa. minder 
onderhoudskosten, grotere veiligheid (oa. hacking), aanzienlijk minder elektriciteitsverbruik en 
last but not least: duurzamer en ecologischer59 

 
Het is belangrijk al deze punten 
mee in overweging te nemen, 
vooraleer te besluiten dat 
(omschakeling naar) bekabeling niet 
haalbaar zou zijn.  
  
 
 
 
 
 

 

59 https://pc-en-internet.infonu.nl/hardware/64435-10-nadelen-van-wi-fi-draadloze-netwerken.html  

https://pc-en-internet.infonu.nl/hardware/64435-10-nadelen-van-wi-fi-draadloze-netwerken.html
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Alternatieven en bijkomende aandachtspunten 

 
Wifirouters stralen voortdurend evenals laptops in wifi-stand. Net zoals in de toxicologie blijkt dat 

een lage maar continue blootstellig een even grote of zelfs grotere impact heeft op de gezondheid 

dan een korte, tijdelijke blootstelling. Indien wifi niet vermeden kan worden, dan maken deze 

stappen en aandachtspunten een belangrijk verschil!   

➢ De leerlingen aanleren om hun 
laptops/notebooks (en mobiele telefoon) op 
vliegtuigstand te zetten van zodra connectie niet 
meer nodig is (!!!). Idem uiteraard voor het 
whiteboard als ook daar geen bekabeling meer 
nodig zou zijn. 

➢ De voorkeur geven aan laptops: tablets en I-pads 
hebben door hun geringere ontvangstgevoeligheid 
en zendvermogens een veel dichter netwerk aan 
WiFi routers nodig (4-10x meer om dezelfde 
dekking te bekomen dan bij laptops) en ze zijn ook 
veel minder configureerbaar. 

➢ Aanleren en voorbeeld stellen de laptop nooit rechtstreeks op de schoot te houden, maar altijd 
op een tafel! Bijkomend kan de school hetzij ouders er dan ook voor kiezen een extra 
stralingsafschermende ondermat te voorzien. Dit doet natuurlijk niet alles, maar beschermt in 
ieder geval de reproductieve organen in ontwikkeling.  

➢ Onderzoeken voor welke oefeningen, documenten of (instructie)films er voortdurende 
internetverbinding nodig is dan wel een enkele download vooraf volstaat; gebruik van de cloud 
minimaliseren en inzetten op downloadbare applicaties – of de lessen zo opstellen dat de 
blokken waarin continue verbinding nodig is geclusterd worden, zodat het klaslokaal stralingsvrij 
(router uit, toestellen op vliegtuigstand) kan gemaakt worden tijdens de rest van de les.    

 
Extra info voor ICT-verantwoordelijke 
➢ Duidelijke kaart opstellen over routers en bereik in de schoolomgeving. 
➢ De router op een plek zetten waar de afstand tot de leerlingen gemaximaliseerd wordt. 

Afstand is essentieel!!! Routers en versterkers horen niet thuis in of vlakbij een klaslokaal. Er 
wordt een afstand van minimum 15m geadviseerd maar metingen zijn noodzakelijk; deze kunnen 
dan ook eventuele hotspots identificeren waar de stralingswaarden extra hoog zijn zodat de 
nodige voorzorgen kunnen genomen worden om kinderen hiertegen te beschermen. In dit 
verband ook belangrijk om door duidelijke signalering de plek van de routers te markeren en 
kinderen erop attent te maken niet in die buurt rond te hangen of dit onmogelijk te maken.   

➢ Indien de laptops/notebooks niet bekabeld kunnen worden, alsnog het meest gebruikte 
whiteboard bekabelen zodat er geen wifi nodig is bij klassikale presentaties, en ook de 
leerkracht niet onnodig belast wordt!  

➢ De routers van een aan-en uitknop voorzien, de eventuele digitale switch hiervoor makkelijker 
toegankelijk maken, of simpelweg de kabel uittrekken (indien mogelijk); enkel wanneer er 
internetverbinding nodig voorziet men signaal, de rest van de lestijd én de speeltijd stralingsvrij. 

➢ Geen max power oplossingen! De intensiteit van het signaal aanpassen aan het vereiste bereik/ 
op wat strikt noodzakelijk is en niet meer dan dat (ALATA/ALARA principe: ‘as low as 
technically/reasonably achievable’). Dit schijnt in werkelijkheid veel minder te zijn dan doorgaans 
wordt toegepast. Voor meer technische info (oa. DD-WRT of OpenWRT installeren op het access 
point op de diepe settings van de standaard firmware toch te kunnen aanpassen en maximale 
stralingsintentsiteit aan te passen) : https://emf21.com/how-to-build-a-low-radiation-wifi/   

➢ Zeer interessant zijn de stralingsarme wifi-routers die minder gemoduleerd zijn en enkel stralen 
bij actief gebruik! https://www.jrseco.com/nl/pcat/stralingsarme-wifi-routers-jrs-eco-wifi/ 
 

https://emf21.com/how-to-build-a-low-radiation-wifi/
https://www.jrseco.com/nl/pcat/stralingsarme-wifi-routers-jrs-eco-wifi/
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Bijkomende aandachtspunten: 
 
➢ Toestellen aarden voor vermindering van overige stralingsvelden. Netvoedingen controleren 

(geven vaak sterk verstorende magnetische velden af!) 
➢ Een wifivrije zone of klas installeren in de school, sowieso aanbevolen overal waar connectie niet 

of slechts uiterst zelden nodig is (jongsten en publieke faciliteiten). Voor kinderen in hogere 
klassen waar internet wel gemakkelijk toegankelijk moet zijn in verschillende lessen vaak 
complexer dan bovenstaande opties te onderzoeken en uit te voeren.  

➢ Extra aandacht en maatregelen voor reeds gevoelige kinderen (al of op vraag van ouders)!     
Zij hebben daar zonder meer recht op en mogen niet genoodzaakt worden tot thuisonderwijs! 

➢ Leerkrachten en zorgpersoneel dienen geïnformeerd te worden om signalen op te pikken van 
leerlingen die mogelijks veroorzaakt worden door straling, zoals hoofdpijn, duizeligheid, pijn in 
huid en spieren, astma en allergische reacties (histamine), bloedneuzen, concentratie –en 
geheugenproblemen, slaperigheid en vermoeidheid. De nodige stappen dienen daarop ingezet 
om de leerling in kwestie maximaal te beschermen en de ontwikkeling van EHS te voorkomen.  

➢ Schoolverzekering nakijken in verband met aansprakelijkheidstelling van gezondheidsproblemen 
door continue blootstelling aan gepulste hoogfrequente elektromagnetische straling60.  

➢ Opstellen, uithangen en regelmatig opfrissen van ‘aandachtspunten bij gebruik van draadloze 
apparaten’. Voorbeeldadvies voor vaste apparatuur: 

 
✓ Voorzie alle toestellen, incl. printers, projecteren etc… van kabel indien mogelijk 
✓ Schakel het toestel uit wanneer niet in gebruik 
✓ Schakel de wifi enkel aan wanneer vereist 
✓ Zet alle toestellen standaard in vliegtuigmodus  
✓ Vooraf downloaden: installeer het nodige vóór de les 
✓ Plaats toestellen altijd op een vast oppervlak, eventueel met beschermende ondermat 
✓ Respecteer een afstand van minstens 30cm tot het scherm 
✓ Zit op voldoende afstand van elkaar  
✓ Vermijd het opladen van toestellen in de buurt van kinderen  
✓ Leer een juiste houding aan, en informeer over straling en verslaving  

 
Of adviezen voor verstandig gebruik van mobiele telefonie:  
 

✓ Houd uit de buurt van lichaam en slaapkamer.  
✓ Draag in een tas, niet op het lichaam. 
✓ Zet standaard in vliegtuigmodus wanneer bereikbaarheid niet noodzakelijk strikt is. 
✓ Gebruik een telefoon met draad in plaats van een mobiele telefoon/(eco)DECT 
✓ Stuur een sms-bericht in plaats van te bellen 
✓ Houdt gesprekken kort of regel een rechtstreeks gesprek  
✓ Houdt het toestel op afstand bij het maken van verbinding. 
✓ Gebruik luidsprekermodus of een airtube set.   
✓ Niet streamen. Download vooraf.  
✓ Houd uw signaalsterkte in de gaten (bv. bij regen). Hoe lager, hoe meer straling. 
✓ Stralingsintensiteit: Bluetooth<wifi<4G<3G. 
✓ Bel niet in auto's, liften, treinen of bussen of in de buurt van kleine kinderen en zwangere 

vrouwen. 
✓ Geen beeldschermen ten minste een uur voor het slapen gaan 
✓ Leg niet naast je bed en laad hem niet op in de kamer.   
✓ Speel geen spelletjes op je gsm 

   

 

60 https://dickatlee.com/issues/emf/pdfs/school_statement_of_accountability.pdf 

https://dickatlee.com/issues/emf/pdfs/school_statement_of_accountability.pdf
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Verder lezen en luisteren 

 
 

Recent 

 
- https://www.numerikare.be/nl/nieuws/medisch-nieuws/zwangere-vrouwen-kinderen-en-

draadloze-technologie-hellip-voorzichtigheid-geboden-hellip-electrosmog-appeal.html    

(15.01.2020, Numerikare) 

- https://ieeexplore.ieee.org/document/9016183    (Electromagnetic Radiation Due to Cellular, Wi-

Fi and Bluetooth Technologies: How Safe Are We?, 27.02.2020, IEEE Access®) 

 

Nederlandstalige sites 
 

- http://www.beperkdestraling.org/wifi-op-school 

- https://stralingscoach.wixsite.com/denkzelfna 

- https://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen 

- https://stralingsbewust.info/straling-op-school/ 

- https://stichtingehs.nl/ziek-van-wifi-op-school 

- http://eigenkracht.blogspot.com/2019/03/ouders-eisen-mobielverbod-op-school.html 

 

Engelstalige sites, studies en filmpjes over scholen & wifi 
 

- http://www.safeinschool.org/ 

- http://wifiinschools.org.uk/30.html (61 papers die schadelijkheid aantonen) 

- http://www.wifi-in-schools-australia.org/ 

- www.safeschool.ca  

- https://wifiinschools.com 

- https://mdsafetech.org/wi-fi-in-schools-2/ 

- https://sites.google.com/site/understandingemfs/wi-fi-in-schools 

- https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/wifi-in-schools/ 

- https://ehtrust.org/teacher-unions-parent-teacher-organizations/ 

 

- https://ehtrust.org/doctors-scientists-appeal-stricter-wireless-technology-regulation/ 

- http://phiremedical.org/wp-content/uploads/2016/10/WiFi-and-Device-Studies-Final-1.pdf 

- https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/ 

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355 

- https://ehtrust.org/science/research-on-wireless-health-effects/ 

https://ehtrust.org/science/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/ 

- https://www.saferemr.com/2015/09/recent-research-on-wifi-effects.html 

- https://www.createhealthyhomes.com/WiFi%20and%20Device%20Studies-Final.pdf (136 studies 

die gezondheidsproblemen aantonen) 

 

- https://www.facebook.com/ParentsAgainstWiFiinSchool/ 

 

 

 

https://www.numerikare.be/nl/nieuws/medisch-nieuws/zwangere-vrouwen-kinderen-en-draadloze-technologie-hellip-voorzichtigheid-geboden-hellip-electrosmog-appeal.html
https://www.numerikare.be/nl/nieuws/medisch-nieuws/zwangere-vrouwen-kinderen-en-draadloze-technologie-hellip-voorzichtigheid-geboden-hellip-electrosmog-appeal.html
https://ieeexplore.ieee.org/document/9016183
http://www.beperkdestraling.org/wifi-op-school
https://stralingscoach.wixsite.com/denkzelfna
https://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen
https://stralingsbewust.info/straling-op-school/
https://stichtingehs.nl/ziek-van-wifi-op-school
http://eigenkracht.blogspot.com/2019/03/ouders-eisen-mobielverbod-op-school.html
http://www.safeinschool.org/
http://wifiinschools.org.uk/30.html
http://www.wifi-in-schools-australia.org/
http://www.safeschool.ca/
https://wifiinschools.com/
https://mdsafetech.org/wi-fi-in-schools-2/
https://sites.google.com/site/understandingemfs/wi-fi-in-schools
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/wifi-in-schools/
https://ehtrust.org/teacher-unions-parent-teacher-organizations/
https://ehtrust.org/doctors-scientists-appeal-stricter-wireless-technology-regulation/
http://phiremedical.org/wp-content/uploads/2016/10/WiFi-and-Device-Studies-Final-1.pdf
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355
https://ehtrust.org/science/research-on-wireless-health-effects/
https://ehtrust.org/science/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/
https://www.saferemr.com/2015/09/recent-research-on-wifi-effects.html
https://www.createhealthyhomes.com/WiFi%20and%20Device%20Studies-Final.pdf
https://www.facebook.com/ParentsAgainstWiFiinSchool/


34 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=_k5gnA-PeXc (BBC Panorama docu; WiFi Warning Signal)  
- https://www.youtube.com/watch?v=bpJsIWuV-PA (docu; How We Kill Ourselves – Israël) 
- https://www.youtube.com/watch?v=Cb0G6L8oRiU  (Wi-Fi in Schools Part 2: The Health Risks of RF 

Microwave Radiation – comparison with results from cell tower masts) 
- http://videos.next-up.org/EhsTvNews/EHS_MCS_Appel_de_Paris_Conference_de_Presse/ (5th Paris 

Appeal Congres, experts in Brussel over EHS, MCS en wifi in scholen) 
- https://www.youtube.com/watch?v=7hQKFPQL6gI&t=2801s (Protecting Children From Non-Ionising 

Radiation in Schools. Speaker Dr. Erica Mallery-Blythe. 2019, Phire) 
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sNFdZVeXw7M (Dr. Erica Mallery-Blythe - 

Electromagnetic Radiation, Health and Children 2014, Phire) 
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=7HJcH_ZP-y0 (Dr. Erica Mallery Blythe - Children 

with Cancer Conference – 2018) 
- https://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I (Wifi in schools proven dangerous) 
- https://www.youtube.com/watch?v=vqNhYNO4uYI (Wireless Radiation in the School Environment with Dr. 

David Carpenter) 

- https://www.youtube.com/watch?v=DAALX6dubIs (Pushing Back Against Wireless in Schools with 

Theodora Scarato)  

- https://www.youtube.com/watch?v=dpQegD1D34k (Wireless Radiation Health Effects: Dr. Dart MD) 

- https://www.youtube.com/watch?v=8z98xX7lddM (Questioning the Safety of Our Children's Exposure to 

Wireless Radiation in School) 

- https://www.youtube.com/watch?v=dKPMoGamanY (Webinar: Risks of Wireless Technologies by Patti 

Wood, Executive Director, Grassroots Environmental Education) 

- https://www.youtube.com/watch?v=7YdFz5vM0aY   (Is Wifi safe in our schools? Prof. Paul Heroux) 
- https://www.youtube.com/watch?v=IgLO9yR1JlQ (Wifi in Schools, interview with dr. George Carlo) 
- https://www.youtube.com/watch?v=WcY0uvVmdjQ  (Peter Sullivan, Silicon miljardair en EHS) 

 
- http://www.nacst.org/school-videos.html 
- https://www.youtube.com/user/SSITAorgUK 
- https://www.youtube.com/user/safeschool#p/u/3/KN7VetsCR2I/ 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLT6DbkXhTGoDuG9AjOwvPaWLSk8mYyeyK 

 

Onderzoeksgroepen en databases   

 
- https://microwavenews.com/www.html   (portaal voor relevante internetsites) 

- https://bioinitiative.org/updated-research-summaries/ 

https://www.emf-portal.org/en   (26000+ studies) 

- http://phiremedical.org/ 

- http://www.iemfa.org 

- http://kompetenzinitiative.net 

- https://www.radiationresearch.org/ 

- https://www.orsaa.org/   (6000+ studies) 

- https://www.emfacts.com/papers/ 

- https://www.emraware.com/scientific_evidence.html    (1600+ studies) 

- https://ehtrust.org 

- https://emfscientist.org 

- https://www.powerwatch.org.uk   (12000+ studies) 

- https://www.scribd.com/lists/3440803/Electrosmog-Bibiographies 

- http://www.justproveit.net/studies  (5000 onderzoeken) 

- http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken  (1000 onderzoeken en verwijzingen) 

- http://www.electricwords.emfacts.com (volgens categorie) 

https://www.youtube.com/watch?v=_k5gnA-PeXc
https://www.youtube.com/watch?v=bpJsIWuV-PA
https://www.youtube.com/watch?v=Cb0G6L8oRiU
http://videos.next-up.org/EhsTvNews/EHS_MCS_Appel_de_Paris_Conference_de_Presse/
https://www.youtube.com/watch?v=7hQKFPQL6gI&t=2801s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sNFdZVeXw7M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=7HJcH_ZP-y0
https://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I
https://www.youtube.com/watch?v=vqNhYNO4uYI
https://www.youtube.com/watch?v=DAALX6dubIs
https://www.youtube.com/watch?v=dpQegD1D34k
https://www.youtube.com/watch?v=8z98xX7lddM
https://www.youtube.com/watch?v=dKPMoGamanY#t=561
https://www.youtube.com/watch?v=7YdFz5vM0aY
https://www.youtube.com/watch?v=IgLO9yR1JlQ
https://www.youtube.com/watch?v=WcY0uvVmdjQ
https://www.youtube.com/user/SSITAorgUK
https://www.youtube.com/user/safeschool#p/u/3/KN7VetsCR2I/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT6DbkXhTGoDuG9AjOwvPaWLSk8mYyeyK
https://microwavenews.com/www.html
https://bioinitiative.org/updated-research-summaries/
https://www.emf-portal.org/en
http://phiremedical.org/
http://www.iemfa.org/
http://kompetenzinitiative.net/
https://www.radiationresearch.org/
https://www.orsaa.org/
https://www.emfacts.com/papers/
https://www.emraware.com/scientific_evidence.html
https://ehtrust.org/
https://emfscientist.org/
https://www.powerwatch.org.uk/
https://www.scribd.com/lists/3440803/Electrosmog-Bibiographies
http://www.justproveit.net/studies
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken
http://www.electricwords.emfacts.com/
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Algemene documentaires en filmpjes 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=FttrOK1ec4Q (film ‘Resonance Beings of Frequency’) 

- https://www.youtube.com/watch?v=xRQb_m_5FUw (Generation Zapped – oa. EHS, DNA 

mutaties) 

- https://www.youtube.com/watch?v=lTLI0qDbsm4 (Leendert Vriens van stopumts.nl) 

- https://www.youtube.com/watch?v=_jGKa6ZbXLg&  (lezing Prof. Olle Johansson, Zweden) 

https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY ("The truth about mobile phone and wireless 

radiation" - Dr Devra Davis from EHTrust) 

- https://vimeo.com/244746945?fbclid=IwAR3wz4SURPk6pV_ey5IqGQrirN0AilNDJ9rh9vCost3

20GzjvnfoKuvgZwk (Headache in the car, German RTL video–) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FttrOK1ec4Q
https://www.youtube.com/watch?v=xRQb_m_5FUw
https://www.youtube.com/watch?v=lTLI0qDbsm4
https://www.youtube.com/watch?v=_jGKa6ZbXLg&
https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY
https://vimeo.com/244746945?fbclid=IwAR3wz4SURPk6pV_ey5IqGQrirN0AilNDJ9rh9vCost320GzjvnfoKuvgZwk
https://vimeo.com/244746945?fbclid=IwAR3wz4SURPk6pV_ey5IqGQrirN0AilNDJ9rh9vCost320GzjvnfoKuvgZwk
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Een kind uren per dag een iPad aanbieden (met WiFi aan, ongeacht of er al dan niet toegang is tot 

internet) is vergelijkbaar met een kind een actieve mobiele telefoon geven (zoals tijdens een 

telefoongesprek) om uren per dag af te handelen. 

* 

Ze hebben de gezondheid van onze kinderen opgeofferd op het altaar van de vooruitgang.  

Deze vooruitgang interesseert ons niet als de gezondheid van onze kinderen in gevaar komt. 

God verhoede, als één kind ziek wordt, is dit hele project waardeloos. 

(Israëlische vader in de documentaire ‘How we kill ourselves’) 

* 

"Ik twijfel er niet aan dat het grootste vervuilende element in het milieu van de aarde op dit moment 

de proliferatie van elektromagnetische velden is. Ik ben van mening dat dit op wereldschaal veel 

groter is dan de opwarming en de toename van de chemische elementen in het milieu". 

 Dr Robert Becker, "The Body Electric" (1985) 

* 

"Wat de industrie proclameert is compleet onzinnig. We vernietigen letterlijk onze gezondheid op veel 

verschillende manieren. Er zijn eigenlijk zes verschillende mechanismen waarop het vrij waarschijnlijk 

is dat we ons eigen uitsterven op korte termijn zullen bewerken vanuit de blootstelling aan deze 

elektromagnetische velden.  Als je kijkt naar de effecten van EMV op de hersenen en het 

voortplantingssysteem, ontwikkelen die zich langzaam. Dat zijn de dingen waar we ons niet bewust 

van zijn, omdat ze zich langzaam ontwikkelen, ondanks de ernst van de uiteindelijke effecten." (2017).   

 Professor Martin L. Pall, Emeritus Hoogleraar Biochemie en Medische Basiswetenschappen, 

Washington State University  

* 

Onderzoek toont aan dat na verloop van tijd lage intensiteit radiogolven de bloed-hersenbarrière 

verslijten, wat essentieel is om chemische toxines buiten te houden. "We spelen hier met vuur" (2017) 

Dr. Joel Moskowitz, Directeur, Centrum voor Gezins- en gemeenschapsgezondheid, School voor 

Volksgezondheid, Universiteit van Californië, Berkeley...  

* 

Er is ook nog het gezond verstand. Levende wezens zijn afhankelijk van elektriciteit. We zijn allemaal 

elektromagnetische wezens. Alle leven is elektromagnetisch en gedurende miljoenen jaren feilloos 

afgesteld op de natuurlijke stralingsvelden van o.a. het zichtbaar licht en de Schumann-frequentie 

tussen aardoppervlak en ionensfeer. Ons hart en onze hersenen zouden niet werken zonder 

elektromagnetische velden. Als mobiele toepassingen de navigatie in vliegtuigen kan verstoren of 

apparatuur in een ziekenhuis, en als haaien in hun finale aanvalssequentie gevoelig zijn voor 

0.000000005 V/m is het dan zo vergezocht dat deze nieuwe stralingsvelden die kunnen oplopen tot 

10-25 V/m en 18.000.000.000.000.000.000 keer sterker zijn dan de natuurlijke achtergrondstraling én 

gepulst geen enkel effect zou hebben op de natuurlijke processen in het lichaam, in het bijzonder het 

hoogelektrische zenuwstelsel en hart van jonge opgroeiende kinderen? 

* 

All truth goes through three stages. First it is ridiculed.  

Then it is violently opposed. 

Finally, it is accepted as self-evident 

(Schopenhauer) 
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Bron: http://phiremedical.org/phire-uk-medical-doctors-2/ 

http://phiremedical.org/phire-uk-medical-doctors-2/
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Bron: https://www.wifiinschools.com/ 

https://www.wifiinschools.com/uploads/3/4/3/4/34340185/how_to_read_wifi_device_emissions.pd
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https://www.wifiinschools.com/uploads/3/4/3/4/34340185/how_to_read_wifi_device_emissions.pdf

