


Wie zijn wij? 
4 maatschappelijke organisaties: 



Waarom deze folder? 
1. MELDINGEN VAN KINDEREN DIE ZIEK WORDEN OP 

SCHOOL 

2. Achteraf blijkt dat kort ervoor Wifi is uitgerold 

3. Gemelde klachten: 
- ernstige hoofdpijn op school 
- erg moe 
- concentratieproblemen 
- pijn in of uitval van spieren 

4. Kenmerkend: Wifi (en tablet) weg -> klacht weg 
Thuis knappen de kids zienderogen weer op. Geen Wifi aanwezig.  
Opmerking: van de kids was bekend dat zij elektrogevoelig waren. 

5. Niet alleen leerlingen, ook personeel. 

 

 

 



 en ook omdat: 
1. Steeds meer verzoeken om heldere informatie 

2. Geen informatie over EHS via overheidsinstanties 
beschikbaar 

3. Peiling St. EHS (nov 2012 onder 90 basisscholen):  
- 50% basisscholen heeft (nog) geen Wifi 
- 70 % van schoolleiders nog nooit gehoord van risico’s EMV 

4. Wij maken ons zorgen over de gezondheid van 
toekomstige generaties 

 

 

 



Wat houdt het probleem in stand? 

1. Richtlijnen ICNIRP liggen vele factoren te hoog voor 
elektrogevoeligen! 

2. Laagfrequente EMV en veldtypering van Wifi, tablets en 
mobiels worden niet meegenomen in metingen 

3. Er is nog NOOIT onderzoek gedaan aan de beïnvloeding 
van geheugen- en cognitieve functies van kinderen die 
langdurig blootstaan aan Wifi en mobiele telefonie. 

4. De hype van de iPad-scholen 

 



Wat houdt de actie in? 

 Beschikbaar stellen van de folder (digitaal/papier) 

 Toezenden brief met informatiebronnen over EMV/Wifi 
- inclusief officiële standpunten 

 Telefoondienst en mailadres: info@StichtingEHS.nl voor 
specifieke vragen 

 Presentaties aan schoolbesturen 

 Doorverwijzing naar technisch specialisten indien nodig 

 



Reacties op de folder 
 Positief!  

- ‘waarom geeft de overheid deze info niet?....’ 

 Verschil in aanpak tussen scholen die algemene info 
opvragen en scholen die een leerling of leerkracht met 
EHS-klachten hebben 

 Scholen plaatsen discussie over Wifi in een breder kader 
van digitalisering van het onderwijs 

 Behoefte aan informatie groeit 



Gezonde digitale toekomst 
 GEEN WIFI OP SCHOLEN 

 Gebruik laptops of tablets met bedraad internet. 

 Wel Wifi? Alleen waar het echt nodig is. Hang de routers 
slim op en stel bloktijden in waarop het is ingeschakeld. 

 Geen draadloze DECT-telefoons op school, of neem  
Eco-mode Plus DECT 

 Mobiels van leerlingen op school uitschakelen en in de 
kluis (zoals in meerdere landen om ons heen het geval is!) 

 Neem direct contact op met Stichting EHS als er mensen 
EHS-klachten lijken te hebben. 

 

 



ter discussie: 
 

Hoe ziet het Kennisplatform EMV haar rol bij het 
informeren van het publiek over kwesties zoals  

Wifi op school?  
 

 

 


