Kinderen en straling
X

http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/kankermobieltjes/comment-page-1/
Een klasse-artikel uit een klasse-weekblad. Overal vechten wetenschappers elkaar de tent uit over
de gevaren van elektromagnetische straling. Behalve in Nederland; wat is er in hemelsnaam aan de
hand in dit land, dat een feitelijk levensgevaarlijk stuk electronika, gemeengoed is geworden, vooral
onder de meest kwetsbare groep: kinderen.. Kinderen lopen met mobiele telefoons rond, alsof het
speelgoed is. In combinatie met al het andere draadloze elektronische materiaal, zoals laptops en
spelcomputers, de DECT-telefoons in huis, lopen we allemaal, maar met name onze kinderen, in
een levensgevaarlijke elektro-magnetische kooi rond.. Daarom ‘gewoon’ nog maar eens onder de
aandacht; het gedegen artikel over ‘kankermobieltjes’ uit Vrij Nederland van November jl.
X
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European Parliament Declaration 2012
Written declaration on the recognition of multiple chemical sensitivity and
electrohypersensitivity in the International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD)
The recommendation includes not only ICDs - also Lists of Occupational Diseases.
This is a Declaration submitted by 5 Members of European Parliament (MEPs, and 5 is
the maximum number permitted for initial submission).
There is a 3-month period (until June 14th, 2012) during which Members of European
Parliament can sign on (for required majority support). Certainly anyone in Europe
(citizens, professionals, organizations) can contact their MEPs to request the MEPs be
signatories. All MEP contact information is easily accessible at:

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/performsearch.html
On the search page simply select a country and click the "Show Result" button (at the
righthand side), then on the Results list naming each representative click on each
person to see their contact details (at the righthand side of the person's page; email,
website, assistants' names, phone number).
On that same personal page, you can read details for insight into the individual's
background and interests. Probably this is all available at the European Parliament
website in other languages. Use their main homepage to select which language to

proceed: http://www.europarl.europa.eu/
Canada : Na Rusland, Israël, België, Duitsland, India en Frankrijk, heeft nu ook
Canada een waarschuwing afgegeven inzake het gebruik van mobiele telefoons. Deze
kunnen potentieel gevaarlijk zijn, in de zin dat zij kanker kunnen veroorzaken, in het
bijzonder voor mensen onder 18 jaar.
Lees verder : http://www.wanttoknow.nl/overige/ook-canada-waarschuwt-voor-gsm-

straling/

Engeland : 35.000 Onderwijzers protesteren tegen Wi-Fi in de klas
In 2007 protesteerden 35.000 Britse onderwijzers tegen Wi-Fi in scholen, mede omdat
veelonderwijzers zelf ziek werden in de klas van draadloze laptops, WLAN en
draadloze schoolborden(cynisch 'smartboards' genaamd).

http://sandalfon.groningen.org/75-redenen.pdf

Amerika
"Recent Amerikaanse onderzoek waarschuwt voor plaatselijke hersenschade. Vijftig
minuten ongestoord bellen blijkt voldoende om het hersengebied dat in directe
verbinding staat met de elektromagnetische straling blijvend te beschadigen.
Het meest verontrustend zijn de mogelijke kankercellen in de hersenen die blijken te
worden geactiveerd door de schadelijke stralingen. Dat veelvuldig mobiel telefoneren
dus kan leiden tot hersenschade is- volgens de onderzoekers- bij deze bewezen."
Bron: http://spanje.blog.nl/noticias/2011/02/24/mobiel-bellen-tast-hersenen-aan
Wetenschappers deden onlangs nog een nieuwe waarschuwing uit: Straling mobiele
telefoons schadelijk voor (ongeboren) kind!:
Bron: http://www.timeslive.co.za/local/article899651.ece/Cellphones-a-threat-

to-unborn-babies
ADHD stijgt explosief en simultaan met de invoer van Wi-Fi-modems.
Simultaan met de massale overstap op draadloze modems door providers steeg het
aantal kinderen met ADHD in 2007 met 25% en in de eerste helft van 2008 met 40%.
ADHD-verschijnselen ontstaan in relatie met straling doordat de cholinesterasespiegel
tot 70% kan dalen. Cholinesterase houdt acetylcholine in balans. Daalt de
cholinesterasespiegel dan raakt het zenuwgestel overvoerd met prikkels. De effecten
zijn vergelijkbaar met blootstelling aan neuropesticiden en een lichte dosis militair
zenuwgas als Sarin. Dit is gewoon meetbaar. “Zonder enige twijfel hebben
elektromagnetische velden belangrijke gevolgen voor het neurologisch functioneren.
Zij vertragen onze hersengolven en beïnvloeden op lange termijn onze geestelijke
helderheid. We moeten blootstelling zoveel mogelijk reduceren om het niveau van
neurotransmitters te optimaliseren en verslechtering van gezondheid te voorkomen.”
Uitspraak van Eric Braverman, Arts, Hersensonderzoeker, Auteur van ‘The Edge Effect’,
en directeur van Path Medical in de stad New York en van de PATH Foundation.
Deskundige m.b.t. de algehele invloed van de hersenen op ziekte en gezondheid. nb.
Zie ook in onze bibliotheek het stuk ‘Microwaves immitate pesticides).

http://sandalfon.groningen.org/75-redenen.pdf
ADD / ADHD of hyperactieve kinderen
Kinderen met ADD/ADHD blijken in steeds meer gevallen een te hoog Elektrosmoggehalte in hun slaapkamer te hebben. Deze kinderen hebben meer moeite om in slaap

te vallen. Zij kunnen zich overdag slecht en kort concentreren wat zich uit in
hyperactief gedrag. Denkt u hierbij aan kleine kinderen die te laat naar bed gaan en
steeds drukker worden.
Juist voor deze groep mensen is het belangrijk om elektrostress te verminderen door
een gezonde slaapplek te bieden. Zij zijn vaak chronisch vermoeid en gewoonweg
uitgeput. Het behandelen met medicijnen, zonder de oorzaken van ADD of ADHD te
onderzoeken en te verhelpen is naar onze mening geen oplossing.

http://www.esmogcover.com/electrosmog_nachtrust.html
De symptomen zijn consistent; hoofdpijn, woordkeusproblemen, tinitus,
slapeloosheid, hartritmestoringen, ADHD en kanker. Vooral het hoge aantal tumoren
bij jeugdige patiënten tussen de 19 en 24 jaar baarde Dr. Jandrisovits grote zorgen.

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/1490/zwitserland_gigaherz__4e_int
ernationaal_congres_electrosmog_slachtoffers
Electrosmog wordt gelinkt aan verschillende gezondheidsproblemen zoals; chronische
vermoeidheid, depressie, slaapstoornissen, hoofdpijn en concentratieproblemen,
hyperactiviteit en agressiviteit bij kinderen, verzwakte immuniteit,
vruchtbaarheidsproblemen, storingen van het centraal zenuwstelsel, oorsuizen en
duizeligheid, mogelijke verergering van bestaande ziektebeelden, ...

http://www.symbolic.be/?CategoryID=606&ArticleID=1958
Het Bioinitiative Report legt helder uit hoe stralings-ADHD is gerelateerd aan de
schade die straling aanricht aan de frontaal cortex waardoor de cholinesterasespiegel
dramatisch daalt en er een verstoring optreedt in de balans cholinesteraseacetylcholine. Een Zweeds herhaalonderzoek van eerdere Russische studies
‘Microwaves imitate pesticides’ door Grant toonde al eerder het gevaarlijke effect van
straling op deze neurotransmittors.
Het lijvige rapport (610 blz) van Bioinitiative.org met een uitgebreid overzicht van
wetenschappelijke artikelen aangaande stralingsrisico's (te downloaden tegen betaling
van 2 $).
Enkele relevante opmerkingen en adviezen hieruit :
"It appears it is the INFORMATION conveyed by electromagnetic radiation (rather than
heat) that causes biological changes - some of these biological changes may lead to
loss of wellbeing, disease and even death".
"Health agencies and school districts should strongly discourage or prohibit cell towers
on or near (within 1000’ of) school properties, should delay any new WLAN
installations in school classrooms, pre-schools and day-care facilities; and should
either remove or disable existing wireless facilities, or be required to offer classrooms
with no RF exposure to those families who choose not to have their children
involuntarily exposed".

http://www.bioinitiative.org/members/access/report/docs/report.pdf
De WHO meldt dat mensen die vaak gebruik maken van een mobiele telefoon
een 40% verhoogde kans hebben op hersentumoren!
Bron: http://nos.nl/audio/245048-who-straling-telefoonkankerverwekkend.html
Onafhankelijk tijdschrift Medisch Dossier berichtte over een

overzichtsonderzoek met de resultaten van 23 studies naar de relatie tussen
mobiel bellen en kanker.
Diepgaande observatie van alle studies leidde tot de ontdekking van een patroon:
onafhankelijke onderzoeken, met een betrouwbaarder onderzoeksopzet, vonden
telkens zorgwekkender resultaten dan de studies waarbij de telecom-industrie
betrokken was.
En hoewel gesponsorde en onafhankelijke onderzoeken elkaar meestal tegenspreken,
zijn ze het wel eens over het volgende: meer dan 10 jaar gebruik gebruik van een
mobiele of draadloze telefoon verhoogt het risico op een hersentumor significant,
volgens een onderzoek zelfs met 280%. Bovendien begint het risico al bij zeer kleine
hoeveelheden, per 100 uur blootstelling aan straling stijgt het risico met 5%. Bij
kinderen wordt een groter risico op hersenkanker gevonden dan bij volwassenen.
Bronnen: http://www.hetkanwel.net/2010/03/25/zo-voorkom-je-schadelijke-

gsm-straling/
http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_12/nummer_3/artikel_588/d
e_veiligheid_van_de_gsm.html
Epidemiologische studie over (GSM) zendmasten toont verhoogd risico voor
de gezondheid aan:

http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=103:nieuwe-epidemiologische-studie-over-zendmasten&catid=45:nieuwswetenschap&Itemid=113
Laboratorium onderzoek: Ratten die aan gsm-, antenne- en wifi-straling
worden blootgesteld blijken dubbel zo vaak te sterven (aan tumoren) dan
ratten die niet worden blootgesteld aan die straling.
Wetenschappelijk onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven toonde aan dat
Ratten die aan WiFi-, GSM- en antenne-straling worden blootgesteld dubbel zo vaak
sterven (aan tumoren) dan ratten die niet worden blootgesteld aan die straling. 60
procent van de ratten die werden blootgesteld aan de straling stierven een
vroegtijdige dood. 16 van de 17 Ratten waarop autopsie werd gepleegd bleek te zijn
gestorven aan een tumor. Het genetisch erfgoed van ratten zou voor 90 procent
overeen komen met dat van mensen...
Bron:

http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/324519/2008/
06/24/-Verontrustende-resultaten-in-studie-impact-gsm-straling-.dhtml
http://archives.lesoir.be/?action=nav&gps=609322
De elektromagnetische straling van mobiele telefoons is bovendien gepulste
straling!
Bij gepulste elektromagnetische straling wordt er een niet constant signaal verzonden
op verschillende soorten frequenties. Dit soort gepulste elektro-magnetische straling
komt in de natuur niet voor! Digitale vormen van straling zijn meestal gepulst, zoals
bij: GSM, DECT, Babyfoon, CT2, UMTS, WiFi/WLAN, HSDPA/HSUPA USB-Dongel,
Bluetooth, GPRS/EDGE, WiMAX, C2000, P2000 en Radar.

http://www.inspirerendleven.nl/blog/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voorbomen-gewassen-en-bijen
Dossier over de schadelijkheid van straling van GSM e.d. door het blad
HUMO:

http://www.stopumts.nl/pdf/HUMO%20dec%202010%20GSM%20dossier.pdf
Frankrijk : Alarm gezondheid gsm-wifi-draagbare telefoon – Bluetooth – babyfoon magnetron
Persberichten (frans) : http://www.robindestoits.org/Articles-de-presse_r70.html
TV-uitzendingen (frans) : http://www.robindestoits.org/1-Pourquoi-une-alerte-

sanitaire_r13.html
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We weten nu dat de hersenen van kinderen 60% meer electromagnetische straling
opnemen dan volwassenen.

http://www.danger-sante.org/category/telephones-portable/
In Frankrijk zijn volgende richtlijnen uitgevaardigd voor het zorgvuldig
omgaan met electro-magnetische straling :





Kinderen onder de 12 jaar géén gsm laten gebruiken, alleen in geval van nood.
Telefoon op 1 meter afstand van het lichaam houden
Afstand houden (1 m) van een bellende persoon in uw omgeving
Zo min mogelijk gsm op lijf meedragen, zelfs niet « uitgeschakeld »









's Nachts niet onder hoofdkussen of op nachtkastje
Speciale waarschuwing voor zwangere vrouwen
Gesprekken niet langer dan 3 minuten laten duren
Bij voorkeur vaste ouderwetse draadtelefoon gebruiken (en geen « DECT »)
Gsm op afstand houden tot beller heeft opgenomen (want straling bij zoeken)
Bij voorkeur gebruik maken van het verzenden van sms'jes
Enz...

http://www.iewonline.be/spip.php?article4210
8 maart 2011
Studie uit 1999 in 13 Europese landen. Verontrustende resultaten :
Risico's voor gebruikers gsm boven de 10 jaar :
 ontwikkelen van kanker toegenomen met 60 tot 120%
 2x meer risico op tumor
 kant van gebruik is dikwijls kant waar tumor zich ontwikkeld
 kinderen mogen geen gsm gebruiken
 gebruik van « oortje » wordt aangeraden

http://www.bio-protection.com/tag/utilisation-du-gsm-est-nocif/

