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Wetenschappeliike controverse

KffiffiruffiKffiffiffiruffiMffiWffitrgWMff
Overal vechten wetenschappers elkaar de
tent uit over de Efevaren,vaf èlqktroma$netische
straling. Behalíe in Nederland.
doorTomasVanheste
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een.leÍi Viens is .en rationele,
rustig€ ntrn. À'laar tocn hijin Vdj
Nederland een colLmn las overde
gezondheidsgelaren van mobielc
telelonie, kon hij een lloek niei on
de.drukken. Dit lootaar deelde de

\\Ioeldgezondheidsorgunisaiie ($,Ho) de st.a
ling r,an mobieltjes in de categorie 'mogelijk
kanken'envekkend in. tlauwekul, vond de c.
lumnist van VN. $,arl basiskennh van de na
t uurkunde lvas loldoende om re wetcn dat die
uitersi zNakke struljng onnrogeliik schade aan
hct ftenselijk w€efs€l kan tocbrengen. Nu is
Vricns zelf natuurkund ige. Na zijn p, omotie

irerkte hij dertig jaar bij hei Natlab rEnPhilips.
Hij heeft vele publicaties in internationale djd
schrifien en eenreeks patentenopzijn naam.
In zijr huis diep in de B.abants€ bossenverrett
hij dai hij medio 2005 gezondheidsktacht.n
kreeg die rteeds e4er Nerden.In 2ooT kon de
fenrente roeier niet meer meekonen in de acht.
Hij kampte met maagklachten, permanentc
hoofdpijn €n kieslijlr'Áls ik opstond. d€ed ik
een ochtcndjas uan. Doachen lukte me niet
eens meer Iwec,.lÍi€ uuflater\{as ikzoverdat
ik tnij k.n ga"n aankleden. 's Àtiddags kon jk
n,elNeer cen klein strLkje wandelen.'
Vrhns doorlie! h€r hele medischecircujt. Niers
hielp. ToL iemud tegcn hehr zei: je benr elek
trosensitici. ln200.lhadhi' hetbasjsstation
van een DlC rielefoon het t]?e draadloze ie
lefoon dat demeesic NederlandeN nu in huis
hebben vlak bji zijn slaapkamer SeinÍal
leeÍI. Hiitrck de stekker ermaar uit.'Nr een
nraand waren dehoofdfijn enkiespijn i{eg en
werdcn de 

'naadkladrtcn 
al minder,'verrelt

hij. lnmiddels ziindie helemaal!erÀ{enencn
ben ik ueer op gcNicht. r\chteraf denk ik dat
hetf€i1dat ik's middags s,at opknapre. te ma
kenhad net het siraiingsniveau. Dai was op de
ba.knr dewoonkáhereen factor tachtjglagft

Honderd procentzekerisVriens drrde srraltng
van zjjndraadloze t€lelbon deoorlarkvan zijn
klachlen $,as.'Niei alleen doormijn eigen 8t
schied.nis. marr erzijn honderden sool1getij
keverhalen. E.n iijdje geleden mat hij met de
Íralingsneter die h ij aunschaft. nog het hujs
doorvan een kennism.rdriekindercf vrn$,ie

'le 
dochtervaak ziekwas. Haa, bedstondp.e

cies hoven hei dr€ssoirNaarot de Dlcniele
toonÍond. ÀÍijnappa'?atpi€pi.als depest rk
lvas eronlangs en hijzeii ikheb nu driegezon

ln dc algelo!enjaren spitteVriensd€ ber!1ite
ratuur o!€Í de gezondhcidsel fecien van z.ge
heten radiofreqÍente st.aljng door I Iij raaktc
erdiep van overruigd dater st€rkbei{iF is dai
draadloze vormen lan comhunicarie fun€st
voorde gczondheid kunnenzijn. Ook denkrhij
€r /ijn eiéenklachten mee ie kunn€n verkla
ren. onderzoek heeft aangetoond dat door
strahrg d€ calcjumniveaus per celnaar|cn€
den gaan, waardoor de darmÍ€nden doorlaat
baar worden voor gi istoffen. lr kohen meer
vije zuunrolradicalen, en dáadoor ontstart
DNÀ schade. ook dàalt het mclaroninenivcau.
Verschrikkelijk bclangrijk, wani dat glat dc

droej lan kankercellen iegen. Het melaronine
rekortzorgt er ook voordatje njetgoed staapr.
Jc hele conditie zakt in elkaar'
Hijlegtde kankeNtaiistiete. van de afgelopen
tienjaaróp tàfel.Iletjaarlijkscaantrlnieuwe
kanke|g€vallen is in die period€ beho.rlljkge

stegen. rvorden de mensen delaarsretienjaar
zo!eel ouder? lkdachth€t niet.Ik denk dat de
ióeham€ van .lraà.lbze apparatuu. mobiel
tjes,win, DlCTtelelooÍs, zendmasten zeker
een bijdrage levert. Een aantat ondcrzoek€n
heett aangeioond dat mensen die dichl bii
zenrtfrasten uonen een aanzienlijk Eroiere
kans hebben om kanker te krijgcn. Zaadbal
kanker komt legenwoordig meer dan lwee
t€er zoveet voor als i1linrig jaa. geleden. $raa.
.tragen mann€n hun mobiehjes?

Onderbuikgevoei
Niets aan de hand, fJatishetstandpurr!anhci
belangrijkste adliesorgaan van de Nederla.d!e
overheidop ditgebied: de cêzondheidsraad. tn
haaradliezenkonrde cezondhcidsraad de af
8elopen vijttien jaar keer op keer tot de conclu
sie dat er'ge€n oorzakelijkverband tussen ge

zondheidsproblemen €n blootsteling aan de
elekÍomagnetische velden afkomstig van mo
biele ielefoons ofbasisstations !oor mobi€1e
telefonie is aang.toond . In een recentverschc
nen ËptorL oordeelt de Raád opnieuw dar er
geen aanlrdjzingen zijn dat mobieltjes invloed
hebben op de gezondheid lan khderen en de
ontwikkeling vm hun he|s€nen. xen reden om
voor de jeugd andere bloorstettingstimieten
aan te bevelen zien de wakers over d. gezond
hcid van de Nederlandse b.volkingniet.
Opmerkeliik. Toen d. $,HO ditvoorjaaf haar ge
wruakte beslissin8 nam ommobieltjes mog€
li'k kankenemekkendte noemenj schrev€n.le
.laarvoor vennhvoordclijke leden lan het
Iniernati.nal Agcncy lbr Rescarcir on Canc.r
ltARc) 1^ The LaneL ]ncolag!: Bij kind€ren h de
energie .lie í:,dioftequente straling afleveft ver
geleken mei vohlassenen t$,ee keer hoger in
hetbr€in en tottien keerhoger in het beenmerg
van de schedel.'De U]HO meende drt er wól se.
rieuz€ aa'rivijzingcn s'aren voor ecn ve.band
tusen mobiele ielefonie en gezondheidseffec
ren.ln de op.ningsalinea van haa.p€rsberichr
was te lezen dat de b€slissing radiofÍequente
stralinÊ nogelijk kankerve^fekkend te noe
men ll€s igebaseerd ot een lerhoogd rjsico op
glioom, een krvaadaardig€ vonn van hersen
kanker, B:.aslocieerd met het gebruik van

'Die uitspraak over dat v€rhoogd€ risico is een
he€tje kort doo. de bocht,' vjndi Èri.van Ron
gcn, secretarÈ van de Comfrjssie Èlekfto
magnetische Velden van de Gezondheidsraad.
Hij legtuitdatde\rHO zich in essentjebaseed
op Nee bronnen. het Intefphone.onderzoek
dat in derticn landenis uitgeloe en de Íu
.li.s van de ZN€edse oncoloog Lrnnart Hariiell.

Belhnde kindÍen, een noÈi5sue ln Nedeíand
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kwestie

Bij beide heeft de GezondheidsÍaad haar be

denkingen.'!Í is door d€ groep lnterphone on

de{oekers geprobeerd €en gezamenliike con

clusie te trekken,' zegt Èdiobioloo8 Van

Rongen.'Dat bleek allemaal niet zo vreseliik
makkeljik tezijn. De gegelensÍIezen njeteen
duidig één richting in. Hei heeft jaren Seduurd
loor ze tot een conclusie kwamen.' Die luidde

datereen verhooÉd risicowas op glbomind€
.uDÊ-o.r d'e -d LrBr d" r"Le'o.n h"d 8
bruikt en er het meest mee hàd gebeld aan de

kantvanhethoofd waar de henentumor zich

belond. À,taarmhschien waren juisi.le men

sen die Éeboff€n waren door êen hersentumor

wel geneigdhunbelgedragtehoogin te sdraf
ten.'Dat getalvan het totaal aanlal belminu
ten over de afgelopen tieniaar is erg onzuii'er

en onzeker,'zegi van Rongen, evenals als de

herinnering aan welke kantlanhet hoofd de

ielelbon is gebruikt. Daarom is een fljnkdeel
lan de ondeuoekers eIÉ terughoudend om

daarvergaande conclusjes aan te verbinden'
Ook onderzoeken !àn Hardell, die claimt dal

h- -.i oop8li .n""1u"krn \\airdrm^b P

p'eebuns rd BForLik d ooel/ohooS'.
wees de Gezondheidsraad eeder van de hand

omdat er te veel methodologhche bezwaren

aan zouden kleven.'Welke dat precies zijn, heeft

de Commissie niet €Íplicjet demaakt, geeft Vm
Rongen toe. 'Het probleem is dàt uit de publica

iiesniet hardis temaken wat er allemaal niet
g 

'Fd aFe .5 wa_ d. de'k- J.Ée_ \" dF C'

zondheidsÍaad verdacht vonden, $€s dat Har
dell beweerde dat meer dan neÉentig procent

van demensen die hijbenaderde aanziin on

derzoek needeed. Daa.naastNaren er geruch

ten daihij de É€gevens 8:emaniPuleeÍd had. Dar

was van zijn langzalzjjnlelen ni€t te bewijzen

en daar zijn ook helenaal geen .oncrete aanwij

zingen loor Dat ziin alleen maaronderbuikge

voelens die mensen hadden, onder andere door
dat men \ond dat ziin percentage deelnemers

onrealistischhooÈuasenerinhetverledenwel
eens beschuldigingen zijn ge$ecst richting Har
dell dat hij gemanipuleeÍd had met zijn geÉe

vens. Hijis nooii olficiêel berispt, maar is wel

van baan veranderd.' Achte.af hecht Van Ron
gen eraan toe t€ voegen dat dit alles in het oor

deel lan de Gezondheidsraad g€en rol heeft
gespeeld. 'tvij gaan uiislLliiend van de rveten
..1apf.li\pleire.L'.,o"1 o" rJ' iL 'r /r I

gepresenreem.

lntefphone noch Hardell kunnen de Gezon.l

heidsraad ervan oveÍtuigen dat erserieuze re

denen zijn angsl te hebben voor mobielties.

Daterge€ng.ond is geala|meerd ie ziin, !in.rr
ook r'. leb... ue Ir€chr.P huJgler"ar i'
vooritter van het !Ïetenschapsforum van het

Kennisplatform Ilektrornagnetische !eiden,
een samenwefking van onder meer RIVM,
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K[ÀlA en GcD. Dje dubhceft a]s opdrachihet
publiek wegwijs te maken door het weten

schàppelijke oeffoud vrn sn'dies over de ge_

zondheidseffeden van elekiromagnetische

stralinÊ.'Het zijn allemaal zogeheten.dse.on

lr.l-siudjes,' zegl Lebrei. Iraarbij reconstrueer
je lan mensen die aldan niet ziekziin 8:ewor

den achterafhun belgedrag. Maarhel gehe!
gen is gebrckkig en beinvloedbaar lcht uit-
sluiisel kun n€n alle€n cohortstadies Èev€n Je

!ol81 rnensen vijfentwintig iaar en ie kuni hun
reitelijke belgedrag meenemen. Daaran loPen

er nu eenpaar À{aarh€t dutrrtnoSjarenvoor
dat de .esultaten b€kend zijn.'

Intussen moeten we h€t doen met de aanwii
zingenuit terugblikkend onderzoek.ln eenpo

Bing daar toch een betrouwbaar beeld uii te dis

tilleren, we*t de c€zondheidsraad nu aan een

meta analys€ lan alle beschikbare gegevens

Onlangs dÊden onderzoekers onder leiding van

deltaliaanseprofessorAnÊelo Lelis inhel tijd
schtift [nuírcnnental llealth al een poging die

klus te klaren. Hun conclLLsie: netjes opgezet

onderzoek dat niet door de teiecomindustrie is
gefinancierd laat een duidelijk verband zien

tussen het gebruik van mobiele telelbnie en

hersentumoren. SiLrdies die het mobielt'e v.ij
pleiten, zijn ofgesponsord ofhebben meihodo-

logische gebreken. Mogen we Lelis geloven,

danmoet€nwetegen heteindvandii decenni

Lrh serieus rekening houden mêthonde|ddui
zenden gevallenlan doorn1obi€l bellen vemoÍ

zaakte hersenkanker alleen alin deVS.

van nongen heeft het stuk nog niet gelezen.

Maar de ultkomst vindt hi,dubieus- H€t is al

tijd twijfelachligof je dat soort conclusies kunt
trekken. De Inte4hone studies zijnmede gefi

nancierd door de indastrje. Daigeid is in een
grote pol gestoptdie is heheerddoor een onai
hànkelijke o|dankatie, uEarbij er absoluut
geen mogelijkheidwas voor geldschiete$ om

iNloeduitte oefenenop d€ manierwaarophet
onderzoek werd uitg€loerd.'Ook Lebreiis niet

onder de indrLlk. 'lk !'ind het een merkwaardig

stuk. [envan de eeNtedjngenineenmeta ana

lyseisdar je zegtwat je selectiecriteÍiaziin \Nat

afiJalt en waaron. laten ze niet zi€n.'

Veertje tegen een muur
Op de uitkomsten van onletwisttiaar etidemi
ologisch ondeÍzoel< is het nog wadlten
lntussen pÍoberen ondeoo€kers aanrvijzingen

te krijgen doorin celhdeken, proeldieren en

mensen te kijken ofelektromagnetische stra

ljng vemnderingen teweegbrengt- 'Het effect

dathetmeest consis!ent is aangetoond, is een

Iichle beinvloeding van de heÍsenactiviteit,'
zegt \ianRongen.'ie zjei dat in een bepaald ly
pe natuurlijke elektomaÉneiische golven in
de he6enen kleine veranderingen opireden

als de he6enenworden blootÉeíeld aan de ac

tiviteit van mobiele telelbons. wat de Sezond_
heidsbetekenis daanan is, is volslaSen ondui
delijk- [ris nooitgevonden dat dit effect heeft

onlangs claimden ondeMoekers in het gezag

hebbende Jaunel af the anetican l'let1íLat assa

cialio, aan8etoond ie hebben dat radioft equen

te st.aljngde aanmaakvan glucoseinhetbïein
verhoogt.'Dat is e€n ondenoek waanRn de op

zet veel triiiek heeft gehad, omdat ni€t duide

lijk was wàt de blooistelling Í€s,' zegt van

Rongen.'Vanwege de nogal rammelende on

derzoeksopzet js het lastig erheld€reconclu
sies uit te iiekken.' Ook Lebret he€lt ziinbed€n-

kingen. '[r is a]weer een linse studie die het

tegenovêrgestelde heelt gelonden, namelijk
dat die glucosenileaus naar beneden gingen

Hetiszeldzaam dai dergelijke studies dje een

bioloÉisch effect laten zien, h€rhaald kunnen
wordenen dan hetzelfd€ r€sultaatlaten zien'
onenigheid is erookoveÍ delraag of.adiofre
qu€nte straling iiberhaupt wel sterk genoeg is

om echt schadeto€ t€ brenSen. Hetis njei ioni
serende straling, dje er niet eens in slaagt een

elekt.on uii ziin baan te tikken.'De kracht die

radiogolven uitoefenen, is lang niet genoeg onl
molecul€n te laten migreren of tc beschadigen

Hei is te vergeli'ken met een klein kind die te
gen een truck du$'tofeenveertie dattegen€en

muur waait,' zei d€ Utrechtse proftssor Jan

Lagendijk bij een bijeenkomst van het Kennis

platform llekÍomagnetische !elden.
À'laar wie denkl dat de angsl voor stralingis
voorbehoudenaanmensen di€ te domzijnom
de natuuNettcnte beérijpen, heefthei mh
Lagendijks [ngelsevakbroederDenisl]ensha\{,
hoogieraarrysica ênexpert op hetgebied van

de gevolgen van stralinÊ voorhet mens€lijkii
.haam, meentjuht dat ervol{:loende weten

schap!elijk nunht is hoe radiofreqLlente stra

linginhetlichaamingrijpt.HenshaNve ierl

De industrie zou
onderzoek dat op

schadelijke effecten
wijst, besmeuren
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in Xngcland bekendheid mer onderzoek naar
het v€rband tÍssen kinderleukehie en hoog
spannnlgsmasten. v.lge.s hetn is t6isch áan
getoond dat radiotiequente stráling de levens
duur!anvrjjeradhalen reactievc.he,rische
verbinding€n die zich op het DN kunnen !!st
zelten kanb€invloeden.
Datispreci€s heteffect waarookNikVan lare
b€ke, lidvan devlaamse cezondheidsraad, op
ilijsl. NaarzijninTichi zijnerduidelijke aan$ij
zingen dat die sÍaling'op krachrige wijze de
conc€ntratie van actiev€ lormen van 2uu.srol
."nvrije radicalen opdrijft .Al js destralingniet
sterk geno€g om het DNA te beschadigen, via
de vorrning van vdje radicalen zou zij toch
schade aanheL erfelijkemateriaalkunnen !eÈ

Erik Lebretis laconiek órer experimenten di.
de{elijk. DNA schaile zoudor aani(rren. i\Irij

welall€s isrnutag€en, kan heterfcli'k tuale.i
aalvcranderen. De sta! va1l de crpaciteithet
genetische materia!l te vefandcren narfkan
keretu'€kkend sordt !e€ | te makkelijk gezet.

Bovendien hoeft \!at je in ccr petischaaltj.
kun! latenzienin depraktijknognier !e gebeu
.€n.'ook van Rongcn !n1dt dat zijn !4aafrs€
collega zijn hand overspeelt. '7ijn conclusi.
gaat veel !.rder dan waar de Íretehscha!!elij
ke Lite.atuur aanwi,zingen loor g€efr. van
Iarebeke heeft bepaalde opvattingen ov.r mo
gelijke nr€chanismendie€en Íol spelen die nirt
helemaal wetenschappeli'k onderhouwd zijn.'

In een aanial ondÍzoeken, onder andere de
doorde [Ugefinancierdc REfLEx studies, isbij
een spccinek signaal DN+schad. gevonden,
4gtVanRongcn. Dal u eÍl roen verklaêrd door
ic zeggendatefmecrlrij€ Ladicalen zijn ofdat
vdje radi.álen die lan nature aanwezig zijn
hnrder makk.lijk weggevans'en llorden en
lang€r hun desiruciic!e berking kunnen uiro€
tenen. Het p.obleemmctdie ItltLEX srudies ts

dut er niet alle€n ve.moedens war€n van mani
tulalie, maar dai die ook is aangetoon.l. De
waarde van die onderzoek.rr h twijtèlachtig.'

Belangenverstrengeling
\jan Rongen en l,ebret schiet.n gxten in alle
Íu'iics die wijzen op een Eezondheidsetïect
\€n nobieltjes. op /iin b€st kleven er metho
dologische bezlvarenaan, op zijn ergsi is erge
fraud.erd. Naaf kiopt die aaniijgingvl)n tiau
de wel, of is h€t een fetodsche Írategie? In
haar vorig 

'aar 

v.rschenen boek ,rs..rr!.r
zocht de 

^merikaans. 
kankercndenocker

Devra Da!is I'et uii. Davis s'as hoogleruar epi
deinlologie in Pittshu ÍÈh en $on ve6cl illende
prijzen loor hetbelord.rei ran de tubliek€
kennis.\'er krnker In l)È.drne.1 beschrijfi ze
hoe de ielecomindost.ie onderzock dat op
schadeliike €fitcien !an radioïiequente stra
lingwijsr f írbeet te besmeuren. Haa. ulrieme
roorbeeldis de..k doorVan Rongengeuite be
sch!lldldhgrran fraudc bij de REII I)(studie. ln
2007 claihlden de onderzoekers h laborntoria

nr Wenen or Berlijntehebbenaangetoónd dat
de strallng!an mobiel€ teleibons hetDNÀ kan
beschailigen. Een 

'aar 

lale.haalde het berich!
dar de rh'die op fraude gebaseerd zou zi'n a1le

kranten. De !erurtsoordclijke lrboranie zou
dat hebben toegege!en. nÍaar de ti'dschfiften
\laarin hetonderzo€k ldas gepubliceerd, von
den na eigen onderzock geen rechtvaardiging
om.lc resultaten terug ie r.ekken
\{Ii€ srs er eiÉenlijk mei d e beschuldiging geko

men'r Dat was Alexander L.rchl. liooEleraar
arn een plivé trnilersiteit in lremen. Hijhaal
dc, schrijft Dalis, russen 2002 en 2008 flink
Nat geld binnen uit hei mede door dc industriê
gennancierdeDeuisches,M.biltunkFoNchungs

programm. Vlak na hei verschjjnen i€n Davis
boekwees het Énc comlté dai zichbezighoudt
mer ndioÍiequente srraling L. rch I ah lidafs'e
gens her Èevaar v.n belangenv.rÍr.ngeling.
Toen hijprotcst aantekende, 1eÉde de IÁRc henr
in een pitti8:. brieluit dat zijn lidmaarschap
nlet zoubiidrage. a.n eeneven\{ichtige com
missie, omdat ecn góed deelvan zijn w.rk e.
loutcr op gerichtÍ€s publicaties die i{ijzen op
een éezondhcidseft eci onderujt tc hal€n.
H€ l gevaar van belargenverstrengeling b1.ek
ook dit voo.jaar, toen de Zweedre wetenschap
per Anders Ahlbofr zich noeÍ ierugtrekken
als lAllC expelt. [en zwc.ds€ onde14€ksjour
naliste had onrhrkl {latAlhboninde raed van
bestuurzatlan de constrltancyfi.hr van zijn
broer, ..n in Brusselactieibedrijfdat de r€le

Vrij Nsderland r 2 NoVEMBER ?0r



'Het hele
onderzoeksveld is

dramatisch
gepolitiseerd'

comindust.ie helpt bij het lobbyen op het ge

bied van nilieureÉelge!'ing. Tot 2008 was
Ahlbom voorzjtter van de Commissie Epide
tniologje van de ICNIRP, hetinternationale co
mité dat adviseert oler de bloorstellingslimie
ten aan radiofrequente straling. ln zijn
publjcatjes komr hij systematischtot de con.
dusie dàt ergeen aanwijzingen zijh voor ge

zondheidseffecteh !an mobieltjes.

Nooit tegên jê oor!
Door het we.k lan zijn voornalige colleg,r
Devra Davis raaktc R.nald He.bermangeinte
resseer.l in de gevaren lan mobiele teletbnie.
Herb.rman wa5de oprichterlanhel Pittsburgh
Cancer Institute en behoort wereldwijd to i de
meesi geciteerde immunologen. I.li j v€rdie!te
zich in de literatuur en kwam tot de cond usie
.lat e. gÍoeiend belvijs is voor negatiele g€.

zondheidseff€cten. Netals Davis en Levis denkt
hij dat achter ve€l ortlastend onderzoek fout
Éeldzit.In een memorandufr dat internaiio.
nale aandacht trok, deedHerberman ridoureu
zeaanbev.linÊen. Sta kinderen alleen in nood
gevallen toe mobiele telelbons tegebruiken.
vermijd te ailen iijde mobieltjes op ie ljchaad
tedragen. Houdde t€leloonnooittegen jeoor,
naar gebruik altjjd een koplelefoontje.
Nogal alarmerende advjezen. nÍaar die liiken al
een íuk mih.lerËdicaalals je je errek€nschap
van geeft dat ook de rvHO in voorzichtigere be
woordingen voorzorgsmaatregelen uanbe
veeli. Bijde presentatie van de beslhsinglan
deWHO radiofrequente stralingin de catego
Iie mogelijk kankenrerwekkcnd in te deten,
pleitte Christopher $rild, directeur van de IÀRC,

voor meer onderzoek naar de lanÉet€rmijnef
iêden. zolangde ujtkomÍen daan,an €r niet
zijn, ishet, zei hij 'belangrijk om pragmatische
voorTorgsmaatregclen te nemen om debloor-
stelling te verminderen, zoals hulpsiukken om
handslree te bellen enhetgebruik ran sms'.
Bij onze zuiderburen schrijft de olerhejds
dienst loor volksgezondheid op zijn site dai
'heerdere Íretens.happe.s het er oler eens

zijn dat kinderen de gsm het best zo weinig
mogeljjk gebruiken. Niel alleen is de ene4ie
otname nr het hoofd lan een kind groter, ook
baarthet de Belgen zorgen dat de totale bloot
stellinélan de huidige Êenefatie kind€ren bi'
hun vohvassenheid veel Sroicr zal zij. dan di€
van de huidige volwassenen. Alle redcn voor
matig gebrujk, vindt d€ Belgische overheid.
Frankrijkis nog radicaler Daar is h€t d€bruik
van mobiele tel€foons op crèches, lage.e scho
lenen colleges (middelbare schooltoten mct
veeriienjaar) sjnds juli 2010 bij wet verboden.
Xvenmin toegestnanjs het reclameloor mo
bieltjes ie rjchien o! kirde.en jonÉer dan !eer
iien jaa. Ook het israèlische ministe.ie van
Gezondheid maant de bevolking tot loopi.h-
tigheid. Dit mede ot advjes van de lsraëlische
rvetenschapper Sjegal Sadetzki. zij ]eidde de
Interphone studi€ in Israël en meende datd€
onderzoeksresultaten behalve een relati€ met
henentumoren ook een verband laten zien
tussen zeer Írequent mobielbellcn en speelr
selklierkank€r voorzorg beveeltook de Euro.
pean lNironmental Ágency aan.ln een pe6
berichtvan 12 oktoberschri'ft dit agentschap
van de [uropese Commissie dat er voldoende
aanwijzingen roor risico zijn om mensen j spe-
ciaal kinderen, ie adliseren het mobieltje niet
teg€n het hootU te houden'.

ceen debat
Het opvatlende [uropese advies haaldegten en
kele Ned€dahdse kËnt. Een ileek la1e. bracht
À?C,aidndelsrldd s'el prominent het nieulls dat
mobielties onschadelijk zouden zijn: 'Het ge

bruik van de mobiele telefoon veroorzaakt geen

he6eniumoren.Dalilistenile al, naarheiisnu
ópnieuwbevesiigd door de g.ootste studie ooii
naar dit vermeende lerband. De bron roor dii
tèrme oorde€lrvas eenpublicatie inarihà,;rleli
cduodfnal over een groot Deens ondepoet naar
het roorkomen van heBenkanker. nen van de
t!ve. auteurs van de editorial die hei onder2oek
in het blad aankondigde, ras Ánders tnlbom, de

mandiede IARC moeíverlatenlanrvedebelan
genlerstrcngeling. De doorXÀltot de $aaÍheid
lerhevcn studie !Êrg€leek de Denen die in 199s

of al daaNoor een mobiel abonn€meni hadden
met frensen die toen hei mobiehje hog njet had
den ontdekt.In die rroegejaren \{as frcqu€nt
mobiel bellen nog nauivelijks in zrvang. Boven
dieh !vàren de mensen met een abonnemeni via
hun werk, vaakde zwarebelle6, van hetonder
zoek uitgesloten. Dat geeft meteen alaah hoe
boteEadri de heleblootiiellihgskarakterjsering
in die studie js, zegt de UÍechtse hoogleraar
Hans ftomhout. Dltje dangten verhoogd risi
co vindt, had je al kunnen voo$pellen.'
Kromhout leidt het Nederlandse deelvan het
onderzoekspmject ÀÍobi kids naar hersehtu

noren bjj kinderen en 

'ongvohlassenen 

inre
1àtie tot mobiel telefoongebruik. Nooit maak
te hij mee dat het er zo heftig en ruw aun
toeÉjng als onder de wetenschalpeA die zich
met radioftequente straling bezighouden. 'Het
hele on.le.zoeksveld is dramatisch gepoliti
se€|d. Ze zitten in kanpen en \€nuii de schur.
tersputjesbesiokenzeell<aai. Heiis zellszoerg
dat we vi,f jaar op de resultat€n van de
Interphone studie moesten \dachten, omdat
,e onderling slaags raakten. Demensenuitbei
de kaftpen praten over ell<aar alsofze totaal
niet bêgrijpen waar de ander mee berigis.'

Hoe voorzichtig moeten we zj'n zolang de we
tenschalpers elkaar d€ tent uitvechten?Ter
wiji in vele landen een hevig debat woedt en
sommjge landen strehge voorzorgsmaatrege
len n€men, lijki geen Nederlandse politicus zich
druk te maken en is er naur€lijks een ptrbliek
debat. Dat zal erzekermee te makenhebben
dat er geen Stzaghebbende wetenschappeA
ziin die zich tot het kamp der verontrusten heb
ben bekee.d en die zich sielig rceren in de me
.lia. Hier domineert de Hollandse nuchr€rheid
vanh.ttypeKromhout-'lkdenkdai€rmeerre
den isje zorgen te maken over kjnderen die o!
de fi €ts naar hun smariphone tu.en.'
Dje laconieke volksaard kan ook €en keerzijde
hebben, reest Le€ndeft Vi€ns.'ln 1918 werd er
voor het eerst Éepublice€.d datje lonÉkanker
kunt krjj8tn !a ashesi, in de jaren rijfiig was
her algemeen bekend en tas in 1993 is het ge

bmik ewan in Ned€rlandlerbod€n. Ik vÍ€es dat
het met elektromagnetische ÍralinÉ net zo gaat
lopen. lve zijn bezig met een g.ootschalig expe
rimentmei d€gezondheid van mensen dard|a
matische ge!ólgen kan hebben.' r

Alleen in íoodqevalien qebruiken?
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