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2.Inleiding 
 
Al sinds het begin van het leven op aarde, 3 miljard jaar geleden, is al het leven afgeschermd van sterke 
elektrische velden. Het magnetisch veld van de aarde beschermt het aardoppervlak tegen de stroom uit 
geladen deeltjes van de zon. De mens heeft op geen enkel moment reden gehad om weerstandsvermogen te 
ontwikkelen tegen elektrische AC (alternating current=wisselstroom)-velden omdat het natuurlijke 
magnetische veld van de aarde DC (direct current=gelijkstroom) is. Tegenwoordig worden bijna alle mensen 
in de westerse wereld in meer of mindere mate blootgesteld aan een AC-veld. 
In Denemarken gelden grenswaarden voor mobiele straling, de EMR (electromagnetic radiation), die in 1998 
werden aanbevolen door de private organisatie ICNIRP. Deze waarden zijn bepaald op basis van het 
begrenzen van de fysieke verwarming van het lichaam. Dat wil zeggen dat ze geen rekening houden met de 
hoeveelheid straling die er nodig is voor het ontstaan van niet-thermische effecten. De manier waarop de 
ICNIRP-waarden zijn vastgesteld houdt ook geen rekening met de effecten van het feit dat mensen vaak voor 
een langere periode aan straling worden blootgesteld of met langetermijneffecten. Effecten en ziekten, zoals 
kanker, ADHD en een verstoorde spijsvertering, treden dus pas later op.  
In een groot aantal andere landen worden nu voorzorgsmaatregelen getroffen. In Frankrijk werd in 2010 
een wet aangenomen, die leerlingen verbiedt om mobiele telefoons te gebruiken op basis- en 
middelbare scholen. Ook zijn reclames voor mobiele telefoon gericht op kinderen onder 14 jaar 
verboden. In 2007 ging men in Taiwan aan de slag met het verwijderen van UMTS-masten in de buurt 
van scholen. Een ander voorbeeld is, dat onder andere in Frankrijk en Griekenland rechterlijke 
uitspraken zijn gedaan over het verwijderen van UMTS-masten, omdat die een bedreiging voor de 
volksgezondheid vormden.(1) 
Wij zijn geïnteresseerd in het onderzoeken van de effecten van mobiele straling, omdat die van steeds 
grotere invloed op de mens is. Een Zweeds onderzoek van professor Lennart Hardell laat zien, dat het 
risico op een hersentumor 5,2 keer zo groot is bij gebruikers van een mobiele telefoon, die voor hun 20e 
daarmee beginnen.(2) Het idee voor ons onderzoek ontstond, toen we in de zomervakantie in slaap 
vielen met de mobiele telefoons naast ons hoofd en wakker werden met hoofdpijn en 
concentratieproblemen op school. We willen met ons onderzoek het gevaar van mobiele straling 
bevestigen of ontkrachten. Dat doen we door te testen of er verschil is in de groei van tuinkers, in relatie 
tot de aanwezigheid van een aantal Wi-Fi hotspots. Daarbij is de intensiteit van het veld van de 
microgolfstraling de variabele.  
 
3.Probleemstelling 
 
Het doel van ons project is te onderzoeken wat het verschil tussen niet-thermische en thermische effecten 
van EMR-straling is. Waarom is die straling schadelijk en welke niet-thermische effecten veroorzaakt EMR-
straling? Welke al bestaande onderzoeken kunnen het gevaar van EMR-straling documenteren en hoe 
kunnen deze resultaten gemanipuleerd worden om op een bepaalde manier te worden weergegeven? 
 
4.Onderzoeksopzet 
 
Ons onderzoek is gebaseerd op de mate waarin de groei van tuinkers wordt beïnvloed door EMR-straling. We 
willen met ons onderzoek aantonen, dat tuinkers die is blootgesteld aan EMR-straling een groter risico loopt 
om minder te groeien, of dood te gaan, dan tuinkers die niet aan straling is blootgesteld. 
We begonnen met het tellen van 4800 tuinkerszaden voor 12 plastic borden, met op ieder bord 400. Daarna 
legden we watten op de borden en wogen we elk bord 10 keer, om het gewicht nauwkeurig te bepalen. 
Vervolgens plantten we de tuinkers en zorgden ervoor dat elk bord precies 274 g. water kreeg. De 12 borden 
werden daarna in twee verschillende vensterbanken gezet met 6 borden in elke vensterbank. 
Beide vensterbanken lagen op het zuiden, zodat we er zeker van waren dat alle borden evenveel zon kregen.  
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Vervolgens zetten we 3 computers en twee WiFi routers naast de tuinkers. De 3 computers werden zo 
ingesteld dat ze constant met elkaar communiceerden, overeenkomstig internetbrowsing. Daarna zorgden 
we er voor dat de tuinkers om de dag dezelfde hoeveelheid water kreeg. Na 13 dagen droogden we de 
tuinkers, wogen deze en telden hoeveel zaden waren ontkiemd en hoeveel niet.  
 
5.Waarom is de straling schadelijk? 
 
Mobiele straling zijn hoogfrequente microgolven (een vorm van elektromagnetische straling). Ze worden 
meestal EMR genoemd, wat een afkorting is van electromagnetic radiation. EMR wordt gebruikt als signalen 
in bijv. mobiele telefoons/UMTS-masten, draadloze telefoons, draadloze headsets, draadloze internetrouters 
(Wi-Fi), draadloze printers en een aantal soorten babyfoons en gadgets voor kinderen (Nintendo DS, Wii etc.). 
Vooral kinderen en jongeren zijn kwetsbaar voor EMR-straling, omdat ze nog niet volgroeid zijn. EMR-straling 
dringt bij kinderen bijv. verder door in de hersenen omdat hun schedel veel dunner is dan die van een 
volwassene. Er is aangetoond dat, wanneer een kind één minuut in een mobiele telefoon praat, er meer dan 
een uur later veranderingen in de hersenstructuur waarneembaar zijn. Een ander onderzoek laat zien, dat 
jongeren die meer dan 15 keer per dag telefoneren en meer dan 15 sms’jes sturen minder en slechter slapen 
dan wanneer het gebruik minder dan 5 telefoontjes en sms’jes per dag is. Deze gebruikers hebben ook een 
grotere tendens tot het ontwikkelen van stress, rusteloosheid, emotionele stoornissen en ADHD. Jongeren 
die een mobiele telefoon gebruiken hebben ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van hersentumoren. 
Een onderzoek laat zien dat het risico op een hersentumor 5,2 keer zo groot is voor gebruikers van mobiele 
telefoon jonger dan 20 jaar. Voor gebruikers van mobiele telefoons, die ouder zijn dan 20 jaar is het risico 
maar 2,7 keer zo groot. Zwangere vrouwen die een mobiele telefoon gebruiken hebben 54% meer kans op 
een kind met opvoedingsproblemen. Als embryo kunnen bij meisjes de aangeboren eicellen al beschadigd 
raken, hetgeen wordt overgedragen aan de volgende generatie.(3) 
De straling kan bijv. hoofdpijn, slaapproblemen, stress, vermoeidheid, geïrriteerdheid, misselijkheid, 
geheugenproblemen, concentratieproblemen, depressie, afwijkende bloeddruk, verzwakt immuunsysteem, 
ADHD, Alzheimer, opvoedingsproblemen en kanker veroorzaken.(4) 
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      REFl.EX 

 
    Comet-Assay 

Ein typisches Bild nach RF-EMF-Expos ition von HL60 Zellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rf-ENI=, 1800 MHz, SAR 1.3 WJkg, 2.4h, continuous wave 
 
 
 
 
Uitleg bij afbeelding: 
 
Linksboven: Toont een normale, gezonde cel. 
Rechtsboven: Toont een cel, die is blootgesteld aan radioactieve straling. 
Onder: Toont een cel die 24 uur is blootgesteld aan straling van een mobiele telefoon. 
 
De komeetachtige structuur achter de blootgestelde cellen is vernield materiaal door de afbraak van de DNA-
helix van de cel. Let op het feit dat het lijkt of de werking van radioactieve straling en de straling van een 
mobiele telefoon vergelijkbaar zijn! 
 
6.Verschil tussen thermische en niet-thermische effecten 
 
De grenswaarde van mobiele straling is bepaald aan de hand van de thermische effecten op mensen. De 
grenswaarde toont aan hoeveel straling een mens blootgesteld mag worden, voordat de cellen in het lichaam 
worden verwarmd.  
De werking van thermische effecten treedt op wanneer menselijke cellen worden verwarmd door de energie 
die de straling uitzendt als hij de cellen raakt. Er is een groot aantal onderzoeken gedaan op het terrein van 
microgolven rond de vraag of straling samenhangt met schadelijke effecten op de gezondheid. Veel van de 
onderzoeken die laten zien, dat er geen schadelijke gezondheidseffecten aan EMR-straling zitten zijn 
gesponsord door de telecomindustrie. Daarentegen zijn de onderzoeken die laten zien, dat er samenhang 
bestaat tussen EMR-straling en schadelijke gezondheidseffecten allemaal gesponsord door onafhankelijke 
sponsors zoals bijv. universiteiten. Zie schema. 

24 h mobile phone 
SAR = 1,3 W/kg 
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Morgan LL . Estimating the risk of brain tumors from cellphone use: Published case-control studies . 
Pathophysiology. 2009 Apr 6. 
 
De niet-thermische effecten ontstaan wanneer de fotonen van de microgolfstraling de moleculen in de cellen 
raken, waardoor de moleculen kapot gaan. Alle elektromagnetische straling, zoals bijv. microgolven en 
lichtstralen, bestaat uit fotonen. Ook al weet men dat de niet-thermische effecten minstens zo schadelijk zijn 
als de thermische effecten, zijn er geen voorzorgsmaatregelen als het gaat om niet-thermische effecten. Niet-
thermische effecten veroorzaken veel fysieke en psychische aandoeningen, die velen van ons niet meteen als 
het gevolg van EMR-straling beschouwen. Voorbeelden van die aandoeningen kunnen hoofdpijn, 
misselijkheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen en slaapproblemen zijn. In de meer ernstige 
categorie loop je het risico op ADHD, opvoedingsproblemen, stress, Alzheimer en kanker. Vooral kinderen zijn 
vatbaar voor EMR-straling, omdat ze nog niet volgroeid zijn. Hieronder zien jullie een afbeelding die toont dat 
EMR-straling bij kinderen verder in de hersens doordringt dan bij volwassenen.(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een volwassen man     ..........Een kind van 10 jaar...       Een kind van 5 jaar 
 
7.Bestaand onderzoek 
 
Door de jaren heen is er onderzoek gedaan om de schadelijkheid van mobiele straling aan te tonen. Er zijn 
zowel onderzoeken gedaan die aantonen dat de straling schadelijk is als onderzoeken die aantonen dat dat 
niet het geval is. "De industrie kan onderzoekers en onderzoeksresultaten kopen, die de schade van mobiele 
telefoons bagatelliseren," zegt Ulrik Dahlin, lector biochemie.(13) 
In 2005 deed Henry Lai, University of Washington, een onderzoek naar de financiering van  
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het onderzoek naar mobiele straling en DNA-schade. Het overzicht over 221 onderzoeken liet zien dat 70% 
van het onafhankelijk gefinancierde onderzoek beschadiging van DNA aantoonde. Slechts 32% van het door 
de industrie gefinancierde onderzoek toonde deze resultaten aan. 
    
Op dezelfde manier werd de Cohortstudie van Kræftens Bekæmpelse, die de straling ongevaarlijk verklaarde, 
gesponsord door Sonofon en TDC en heftig bekritiseerd door experts als professor Lennart Hardell en PhD 
George Carlo (14)(15). “Onderzoekers willen geld voor meer onderzoek. En de industrie kan onderzoekers, 
onderzoek en resultaten kopen voor geld,” vindt Sianette Kwee, lector aan het Biochemisch Instituut van 
Århus Universitetet. “Je kunt het patroon van ‘voor-en-tegen-onderzoek’ herkennen uit de tabaksindustrie: 
Elke keer dat een onderzoeker ontdekt dat het schadelijk is, duurt het maar kort voordat er een 
wetenschappelijk artikel verschijnt, dat op het tegengestelde wijst. Zo verstrijkt de tijd, terwijl de samenleving 
het alleen maar eens kan worden over het feit dat er meer onderzoek nodig is. En ondertussen kunnen 
telefoonbedrijven doorgaan met het plaatsen van UMTS-masten,” zegt ze ook. (6) 
Hieronder worden voorbeelden van bestaand onderzoek genoemd. In 2010 werd een wetenschappelijke 
analyse van UMTS-masten gepubliceerd op PubMed. 8 van de 10 onderzoeken documenteren een verhoogd 
aantal biologische stoornissen, kanker of microgolfsyndroom (o.a. invloed op algemene toestand, 
slapeloosheid, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen en verhoogde bloeddruk) binnen een straal van 500 
meter. Een Duits onderzoek uit 2010 laat een verhoogde aanwezigheid van microgolfsyndroom nabij UMTS-
masten zien. Het Naila-onderzoek uit 2004 liet een verdrievoudigde kans op kanker zien.  
ARTAC, een onafhankelijke Franse organisatie heeft berekend, dat als de huidige tendens met EMR doorzet, 
50% van Europa’s bevolking in 2018 EHS (allergie voor EMR) zal hebben. Bovendien kan professor Dominique 
Belpomme aantonen, dat mensen met EHS stresshormonen produceren, als ze worden blootgesteld aan 
EMR.(11) 
 
8.Resultaten uit eigen onderzoek 
 
De tuinkers in ons onderzoek werd op 12 februari 2013 geplaatst. Toen onze controlegroep op zondag 24 
februari zijn maximale hoogte had bereikt, oogstten we op maandag 25 februari onze twaalf bakken met 
tuinkers. Zoals we hadden verwacht was er een significant verschil tussen de controlegroep en de bestraalde 
tuinkers. De bestraalde tuinkers begon pas een paar dagen na de tuinkers uit de controlegroep te groeien. 
Daarnaast groeide de bestraalde tuinkers beduidend minder dan de controlegroep. Er waren ook wezenlijk 
minder ontkiemingen bij de bestraalde tuinkers. Er was een significante misoogst bij de bestraalde tuinkers. 
Ook in de biomassa was een markant verschil te zien, omdat de controlegroep beduidend meer woog dan de 
bestraalde tuinkers. 
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Uitleg bij beide grafieken: de blauwe staven representeren de “controlegroep”, dus de tuinkersbakken zonder bestraling met 
microgolven. De rode staven representeren de “onderzoeksgroep, dus de tuinkersbakken die werden blootgesteld aan 
microgolfstraling van computers en Wi-Fi. De x-as toont de nummers van de tuinkers-bakken (in totaal 12 bakken – willekeurig 
verdeeld tussen de onderzoeks- en controlegroep. De y-as toont het aantal.  
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Uitleg bij grafiek: de blauwe staven representeren de “controlegroep”, dus de tuinkersbakken zonder bestraling met microgolven. 
De rode staven representeren de “onderzoeksgroep, dus de tuinkersbakken die werden blootgesteld aan microgolfstraling van 
computers en Wi-Fi. De x-as toont de nummers van de tuinkersbakken De y-as toont het gewicht in gram. Let op het grote verschil 
in biomassa tussen de bestraalde en niet-bestraalde tuinkers! 
 
In de bijlage staan foto’s die gaandeweg het proces zijn genomen 
 
9.Foutenmarge 
 
Ook al hebben we geprobeerd het onderzoek zo grondig mogelijk uit te voeren zijn er een aantal mogelijke 
fouten, waar rekening mee gehouden moet worden. Een mogelijke fout kan zijn, dat het water waarmee we 
de tuinkers bewaterden niet dezelfde temperatuur had. Sommige zaden kunnen van tevoren al slecht zijn 
geweest, we kunnen het aantal zaden verkeerd geteld hebben of we kunnen verkeerd ingeschat hebben of de 
getelde tuinkers heel of beschadigd was. Het verschil is echter zo overduidelijk, dat wij van mening zijn dat 
het resultaat solide is.  
 
10.Conclusie 
 
We kunnen uit ons onderzoek concluderen, dat EMR-straling de groei van tuinkers op negatieve wijze  
 
beïnvloedt. Dat weten we, omdat het resultaat van ons onderzoek aantoonde, dat de biomassa, groei en 
ontwikkeling van de bestraalde tuinkers beduidend minder was, vergeleken met de niet-bestraalde tuinkers. 
Bovendien zagen we dat de bestraalde tuinkers zich een aantal dagen later van zaad naar ontkieming 
ontwikkelde dan de niet-bestraalde tuinkers. De niet-bestraalde tuinkers groeide twee keer zoveel als de 
bestraalde tuinkers.  
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Foto links: Niet-bestraalde tuinkers na 6 dagen. Foto rechts: Bestraalde tuinkers na 6 dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Perspectief 
In ons project hebben we het verschil tussen niet-bestraalde en bestraalde tuinkers onderzocht. We 
onderzochten ook hoe groot de invloed op de tuinkers was na blootstelling aan mobiele straling. Er was een 
duidelijk zichtbaar verschil tussen de niet-bestraalde en bestraalde tuinkers en daarom was het voor ons 
duidelijk dat de schade die wij ondervinden van de straling groot moet zijn. Er zijn meerdere uitspraken van  
verschillende onderzoekers die op basis van onderzoeken beweren, dat de straling van invloed op ons is, 
vooral als we jong zijn.  
Er is onderzoek dat aantoont, dat kinderen 60% meer straling absorberen dan volwassenen en dat ze ook 
bijzonder kwetsbaar zijn voor de schadelijke effecten van de straling. 
Er wordt verwezen naar een artikel van Radet for Helbredssikker Telekommunikation waarin staat, dat 
kinderen in Deense dagopvanginstellingen aan beduidend meer straling worden blootgesteld dan wettelijk 
toegestaan. Op een willekeurig uitgekozen dagopvanginstelling werd bijvoorbeeld een 1552 keer zo sterke 
blootstelling aangetroffen als een groep internationale onderzoekers in 2010 aanbeval (namelijk 170 
microW/m2). In een groot aantal landen zou een dergelijk sterke bestraling verboden zijn. Dat geldt o.a. voor 
de landen China, Rusland en Zwitserland. (9) 
Steeds meer landen krijgen oog voor het bestralingsprobleem en er worden daardoor ook steeds meer 
wetten of maatregelen ingevoerd, die een verslechtering van de stoornissen moeten voorkomen. Hier wordt 
een aantal voorbeelden genoemd (die ook in het artikel van Radet for Helbredssikker Telekommunikation zijn 
gevonden).   
2007: Taiwan verwijdert alle UMTS-masten in de buurt van (of op) scholen. * 
2008: de gezondheidsautoriteiten sturen een advies, dat het goed zou zijn om het gebruik van mobiele 
telefoons door kinderen terug te brengen. 
2009: Finse stralingsautoriteiten bevelen aan (evenals de Israëlische gezondheidsautoriteiten in 2008) het 
gebruik van mobiele telefoons door kinderen terug te brengen. 
2010: In dit jaar wordt in Frankrijk een wet aangenomen, dat het in heel Frankrijk verboden is voor kinderen 
om hun mobiele telefoon mee te nemen naar respectievelijk de basis- en middelbare school. 
2011: Engelse gezondheidsautoriteiten adviseren kinderen en jongeren onder 16 jaar hun mobiele telefoon 
alleen in noodgevallen te gebruiken. 
2012: Israël is bezig met het invoeren van een wet over het aanbrengen van waarschuwingsetiketten op 
mobiele telefoons met het opschrift: “Waarschuwing – het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat 
veelvuldig gebruik en het op het lichaam bewaren van een mobiele telefoon het risico op kanker kan  
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verhogen, vooral bij kinderen.” In hetzelfde jaar wordt het verboden om reclame voor mobiele telefoons te 
richten op kinderen en hen mobiele telefoons te verkopen. (9) 
In Denemarken is de grenswaarde vastgesteld door ICNIRP (International Commission on Non-lonizing 
Radiation Protection), een internationale private organisatie.  
Ook al beweert ICNIRP dat het een onafhankelijke organisatie is, zijn er signalen die er op wijzen dat het nauwe 
relaties met de telecomindustrie heeft. Dat is een nadeel, omdat de telecomindustrie daarmee in staat is om 
invloed uit te oefenen op ICNIRP’s besluitvorming rond de hoogte van de grenswaarde en de verkoop van 
mobiele telefoons. Omdat ICNIRP een private organisatie is, is er geen wet die het proces verbiedt.  
De grenswaarde voor straling in Denemarken is een van de hoogste ter wereld en ligt op 9.000.000 
microW/m2 (voor de frequentie 1800 Mhz). De Oostenrijkse stad Salzburg heeft de laagste grenswaarde ter 
wereld; er is een straling toegestaan van slechts 1 microW/m2 (binnen) en 10 microW/m2 (buiten), hetgeen 
wil zeggen dat kinderen in het geval van de willekeurig geselecteerde dagopvanginstelling in Kopenhagen 
264.000 keer zo sterk bestraald worden als zou zijn toegestaan in Salzburg. (10) 
Met onze nieuwe kennis, de resultaten van ons eigen onderzoek en het reeds bestaande onderzoek vonden 
wij niet, dat de Deens grenswaarden voldoende bescherming bieden.  
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