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Een UMTS-zendmast. 
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Volgens Pascal Cuijpers zou het een prachtig experiment zijn om het 'luieren na de lunch' op 

scholen als proef in te voeren (BD 13 juni) vanwege de slechte nachtrust die veel jongeren 

hebben. Hij schrijft dat vooral veel veertien-, vijftien- en zestienjarigen een groot slaaptekort 

hebben. Hij wijt dat aan onder andere het urenlange gebruik van de smartphone en dat er naast 

de verslaving ook nadelige gevolgen zijn voor de aanmaak van melatonine door het blauwe 

licht van het beeldscherm. Al deze factoren zullen zeker een rol spelen. 

De laatste tijd wordt vaak geschreven over slaapstoornissen en het feit dat steeds meer 

mensen daar last van hebben. Maar waar in die artikelen aan voorbij wordt gegaan, is dat dit 

mede veroorzaakt kan worden door de straling van draadloze communicatie (smartphone, 

DECT-telefoon, wifi, enzovoort). Ook Cuijpers heeft het daar niet over. Er zijn echter veel 

onderzoeken, die de relatie van slaapstoornissen/elektromagnetische straling aantonen, te 

vinden op de site van StopUMTS, dé informatiebron op het gebied van elektromagnetische 

straling en gezondheid. Veel mensen weten niet dat hun slapeloosheid verband kan houden 

met deze straling. Vaak hebben ze 's nachts hun smartphone op het nachtkastje, of de DECT-

telefoon vlakbij. Slapeloosheid is vaak één van de eerste klachten die men kan krijgen, 
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gevolgd door vermoeidheid, concentratiestoornissen, hoofdpijn en vele andere klachten die na 

langere tijd kunnen optreden. 

Strafbaar 

Helaas waarschuwt de Gezondheidsraad (GR) niet voor de gezondheidsrisico's die deze 

straling veroorzaakt, omdat volgens de GR de stralingsintensiteit van draadloze communicatie 

onder de blootstellingslimieten ligt. De norm die Nederland hanteert is echter strafbaar in 

Italië waar de blootstellingslimieten honderdmaal lager zijn. Nederland heeft samen met 

onder andere de Verenigde Staten en Canada de hoogste norm voor de stralingsintensiteit ter 

wereld. 

Ik wil nog even terugkomen op het 'luieren na de lunch' wat volgens Cuijpers op scholen 

ingevoerd zou moeten worden. Is dat niet de omgekeerde wereld? Als jongeren zo slecht 

slapen vanwege hun smartphoneverslaving, is het dan geen zaak om daar aandacht aan te 

besteden? En om te proberen hen van die verslaving af te helpen en te wijzen op de risico's 

van hun gedrag? Als leerlingen met een jetlag-gevoel in de schoolbanken zitten, is dat ook 

niet bevorderlijk voor hun schoolprestaties. Er is weleens gesuggereerd om scholen later te 

laten beginnen omdat jongeren zo moeilijk hun bed uit komen, dat lijkt me een beter idee. 

Maar om 'luieren na de lunch' op scholen in te voeren? Want waar zou je al die bedjes voor 

honderden leerlingen neer moeten zetten? 

Eke Vriens woont in Knegsel. 

 


