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Wetenschappelijke controverse

Kankermohielties?
Overal vechten wetenschappers elkaar de
tent uit over de Éevaren vari èlektromaÉnetische
straling. BehahTe in Nederland.
door Tomas Vanheste
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WefeldgezondheidsorÉmisatie (WHo) de stra"
ling van mobielties in de categorie 'mogeiiik
kankeneruekkend' in. Rauwekul, vond de co
lumnist va \/l,{. Want baiskennis wn de na
tuukunde was voldoende om te weten dat die
uiteËt zwákke straling onmogelijk schade aan
het menseliik weefsel km toebrengen_ Nu is
Vdens zelf natuurkundtde. Na zijn promotie

werkte hij dertiÊjaar bij het Nad,àb van Philils.
Hij heeft vele publicaties in intemàtionale tijd
schriíten en een reeks patenten op zijn nêam.
In rtin huis diep in de Brabantse bossen vertelt
h'j dat hij medio 2o0s gezondheidsklàchten
kreeg die steeds erger werden. In 2007 kon dê
fervente meier ntet meer meetomen tn de acht.
Hil kampte met maagHachten, permanente
hoofdpiin en hêspijn. als it opstond, deed tk
een ochtendias aàn. Douchen lukte me niet
eens meêr, Tweq dr'e uur later s?s it zover dat
ik mï kon gaan aankleden.'s Middags kon ik
wel weer een kleln stukje wandelen.'
Vrtens doorliep het hele rnedische circuit. Nieh
hlelp. Tot iemand tegên hem zei: ie àent elek-
trosensitiec In 2004 had hiJ het basisstation
ván een DECT-telefoon-het type draadloze re,
l€foon dat de meeste Nederlanders nu tn huls
hebb€n - vlak bij ztjn slaapkamer gelnstal
leerd. Hijtrokde stekker er maar ult,rNa e€n
maand waren de hoofdpijn en }lespiJn weg€n
werden de maallklêchten al mind€r,'vertelt
hij.'Inmiddels zijn dle hel€maal verdwenen en
ben lk weer op gewlcht. Achterafdenk tk dat
het f€tt dat lk's middagswaiopknapt€, te ma-
k€n had met het strailngsntveau. Dat was op de
bank tn de woonkámer een factor tachíg lager
dan In mtjnb€d.'
Hond€rd procent zeker ls Vrlens dat de straltng
van zijn draadlozê telefbon de oorzaal( van zln
klachtên was.'Ntet alleen doormtjn etÉen ge-
schled€nls, maar er zljn honderden soortÉ€ltl
le verhal€n.' Een ttjdje Éeleden mat hti m€t dê
straunÉsmeter dle hit aanschane nog het huis
doorvaneenkennlsmetdriekinderenvanwie
de dochter vaak zlek was. 'Haar bed stond pre.
ctes bovenhet drêssoh $'aarop de DECT-tele-
tbonstond.Mlinapparaatplepte ah depest. Ik
was er onlangs en htj zetr lk heb nu d.ie gezon-

ln de afgelopen jaren spttte vriens de berg lite.
ratuur over de gezondheldseffecten van zoge-
heten radiofreqrcnte straling door. Hij nakte
e. diep van overtulgd dat er sterk b€wijs is dat
draadloze vormen van communicatie tunest
voor de gezondheid kunnen ziin. ook denkt hij
er ziin eigen klachten mee te kunnen verkla.
ren. Onderzoek heeft aanÉetoond dat door
straling de calciumniveaus pef cel naar bene
den Éaa, waardoor de demwanden doorlaat-
baar woden voor giktoffen. Er komen meer
vrije zuurstofradjcalen, en daddoor ontstaat
DNA schade. Ookdaalthet melatonineniveau.
Versctuikkelijk belangdii<, want dat gaat de
grcei van kanlercelen tegen. Het melatonlne
tekort zorgt er ook voor dat je niet goed slaapt.
te hete conditiÊ zakt in elkaar'
Hij legt de kankerstatistteken va de afgelopen
uen iaar op tafel. Hetjaarlijkse àantal nieuwe
kanlergevallen is in die periode behooriijk ge-

stegen. 'Worden de mensen de laatste tien jaaf
zoveel ouder? Ik dacht het ntet. Ik denk dat de
toename van draàdloze appamtuur - mobjel
ties, wiff, DEcT-telefoons, zendmasten zeker
een biidrage levert. Een aantal ondenoeken
heeft aandetoond dat mens€n dlê dicht bij
zendmasten wonen een amziênllik Éror€re
kans hebben om kanker te kiijgen. Zaadbaf
kanker komt tegenwoordig mêêr dan rw€e
keer zoveel voor als twintiglêargelêden. Waar
dragen mannen hun mobleltj€s?'

Onderbuikg€vool
Nl€ts aan dehand, Datls hêt standpunt van het
belangrljkste advlesorgaanvan de Nederlandse
overheid op dlt geblêdr de cezondheldsraad. In
haar advlezen komt de cezondh€ldsraad de af.
gelopen vlJftten jaar keer op keer tot de conclu.
sie dat er'geenoorzakellJkverband tussen ge-
zondheldsprobl€men ên biootstelltnÉ aan d€
eiektromagnethche velden afkomstlg van mo-
blele telefbons ofbashstatlons voor mobiele
telefonle is aangetoond'l, In €en r€cent v€rsche.
nen Ëpport oord€€lt de Raad opnleuw dat er
Éeên aanwlJzlngen zljn dat mobtelties invloed
hebben op degezondhetdvan ktnderen en de
ontwikkeling vanhun hersenen. Een reden om
voor de Jeugd ander€ bloolctelltngsltmteten
aante bêvelen zlen de wakers overdegezond.
heid van de Nederlándsê bevolktng ntet,
opmerkelUk. Toen d€ WHo dlt voorjaar haarge-
wraakte besllssing nam om mobieltjes moge,
lijk kankerv€rwekkend te noemen, schreven de
daawoor verantwoordeltike led€n van het
Inte|natlonal Agency for Research on Cancer
\tARc) i^ The Lanut 0ncolow, 'BiJ tlnderen is de
en€rgie dte radiofrequente straltng aÍlevert ver-
Éeleken met volr?ssenen twee keer hoger tn
het trein en tot tten keer hoger in het beenmerd
van de schêdel.' De WHo meende dat er wél se-
rieuze aanwiizingen waren voor een verband
tussen mobiele reiefonie en gezondheidseffec
ten. In de openingsalineavanhaarpersberichr
was te lezen dat de beslisslng radiofrequente
straling nogelijk kankerverwekkend te noe
men was gebaseerd op een verhoodd risico op
lilioom, een kwaadaardtge vorm !"n he6en
kanker, g€associeerd met het gebruik vàn

'Die uitspraal ovef dat verhoogde ristco is een
beetje kort door de tocht,' \,indt Eric van Ron
gen, secretaris van de commissie ïlektro-
magnetische Velden van de Cezondheidsraad.
Hij legt uit dat de WHO zich tn essentie baseert
op twee broime\ het Interphone onderzoek
.lat in dertien landen is uitgevoerd en de stu-
dies van de Zweedse oncoloog Lennart H&deL

eendert Vdens is eên .ationele,
rustige man. ríbu toen htj in vnj
Nederland een column las over de
gezondheldsÉevaren van mobiele
telefonie, kon hij een vloek niet on
derdrukken. Ditvootaar deelde de
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kwestie

Bij beide heeft de Cezondheidsraad haar be
dênktngen.'nr b door de gmep lnterphone-on
derroekers geprobeed een gezamenlijke con
clusie te trelken, zegt ndiobioloog Van
Rongen. 'Dat bleek allemaal ntêt zo weselijk
makleltjk te z!n. De gegevens wezen niet een-
duidig één richting in. t'Iet heeft jaren geduurd
voor ze tot een conclusie kMmen.' Dle luidde
dat er een verhoogd risico was op glioom tn de
subgroep di€ het langst de telefoon had ge"
bruikt €n€rhet meestmee had gebeld aan de
lént van het hoofd waar de hersentumor zich
bevond. Maar misschien waren juist d€ men-
sen die getroff€n war€n door e€n hersentumor
wel geneigd hun belgedng te hoog ln te schat-
ten. 'Dat getal vàn het totaal aantal belminu-
ten over de afgelopen tten taar is erg onzulver
en onzeker,' zegt Van Rongen, 'evenals als de
herlnnerlnÉ aan welke kant van het hoolu de
telefoon ts gebrutkt. Daarom ts een Íltnk deel
van d€ ond€rzoekers €Ig terughoudend om
daarvergaande concluslesaan ieverbtnden,'
ook onderzoeken \,€n Hardell, dl€ claimt dat
hetdstcoopglloomaandekantwaardemoble-
le telefoon wordt gebrulkt dubbel zo hoog ls,
wees dê C€zondhetdsraad eerder van dê hand
omdat er t€ veel meihodologlschê bezwaren
aan u oudên kleven.'Welke dat predes zrn, heefr
de Comnlssle ntet expllctet É€maakt,'geeft Van
Rond€n to€.'Het probleem ts dat ult de pubuca
tles nlet hard ls te maken wat er allemaal ni€t
Éo€d mee ts.' Wat d€ d€skundtgen van de Gê"
zondh€tdsraad verdacht vonden, wa8 dat Ha.
dell beweerde dat meêr dan negentlÉ procent
van de mensen dle h! benaderde aan zijn on-
d€rzoek meedeed. Daamaast waren er geruch_
ten dàt hu de g€gevens g€manlpuleerd had.'Dat
was van zijn lang zal ztin leven nlet te bewtjzen
en daar ztin ook h€lemaal g€en concrete aanwil
zlngen voor. Dat zlin alleen maar onderbuikge-
voelens die nensen haddery onder andere door-
dat men vond dat ztjn percentage de€lnerners
onrealistisch hoog was €n er ln het verleden wel
eens beschuldigingen ziin g$eest richrmg Har
del dat hti gemaiipuleerd had met zlin gege-
vens. HiJ is noott oficieel berispt, maar is \tet
wn bae veÉnderd.' Achteraf hecht Van Ron.
Éen eraan toe te voegen dat dit alles in het oor
deel van d€ Cezondheidsraad geen rol he€ft
gespeeld. Wij gam uitsluitend van de weten-
schap?eliike feiten uit, zoals die in artikelen zijn
g€pfesenteerd.'
lnterphone noch Hardell kunnen de Gezond
hetdsraad ervan overtutgen dat er serieuze re
denen ziin angst te hebben voor mobieltjes.
Dat er geen grond is gealarmeerd te zij\ vindt
ook rrik Lebrer. De UrÍechÈse hooglemar È
voorzitter van het Wetenschapsforum \m het
Kennisplatform nlektromagnetische Veldm,
een samenwerking vm onder meer RIVM,
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KEMA en CGD. Die club heeft als opdracht het
pubnek wegwiis te maken door het wet€n-
schappelijk€ oeMoud van studies over de ge-
zondheidseffecten van elekbomagnetische
straliní 'Het zijn àllemaal zogeheten cdse .on-
Írotstudtês,'z€gtLebret.'Daarbij reconstrueer
iê van mensen die al dan niet ziek ziin gewor-
den achteraï hun bêlÉedrag. Màar h€t gehêu-
gen ls gebrektig en beinvloedbaar. ncht uit-
sluitsel kunnen áleen cohortstudies geven. Je
vol8l m€nsen viJfentwiniig Jaar en Je kunt hun
f€iteltjke belgedrag meenemen. Daarvan lopen
eÍ nu een paar. Maar het duurt nog jaren vooÈ
dat de resultaten bekend zijn.'
lntussen moeten we hei doen met de aanwl,'
zlngen ult terugblikkend onderzoek. In een po-
glng daar toch een betrouwbaar beeld uit te dls.
dll€ren, werkt de Gezondheldsraad nu aan een
meta'analyse van ale beschtkbare É€É€v€ns.
onlangs deden onderzoekers onder leldlng van
d€ ltallaans€ profelsor AnÉelo Levts tn het tljd'
schrlft nnulonnental Health al e€n pogtng dle
klus te klaren, Hun conclusier netjes opgez€t
ond€rzoek dat nlet door de telecomlndustrle ls
gennanclerd laat een duldeltjk verband zt€n
tussen h€t gebruik van mobt€l€ t€lefonie €n
h€rsentumoren, Studlês dle het mobieltje vrli-
pt€tt€n, zlin ofgesponsord ofhebben methodo.
loglsche gebrek€n. Mog€n w€ L€\,'ts geloven,
dan mo€t€n we tegen het elnd van dtt decenni
um seíleus rekenlnÉ houden met honderddul.
,enden ge\,Ellen van door mobtel bel€n veroor-
zaákt€ hersenkanler alleen al ln de t5.
Van RonÉen he€ft het stuk nog niet geleren.
MaaÍ de ultkomst vlndt hli dubl€us. 'Het ts al-
tUd twtjfblachttg ofje dat soort conclusles kunt
trelken. De Inierphonê'studles zliÍ' med€ gefi-
nancierd door de tndustrte. Dat geld ls ln een
grote pot gestopi dte ls b€he€rd door e€n onaf-
hankellike organlsatte, waarbtj er absoluut
ge€n rnogeliikheld was voor É€ldschi€t€rs om
invloed uit te oefenen op de manler waarop het
onderzoek werd uitgevoerd.' Ook Lebret is niet
onder de indruk.'Ik vtnd het een merkMardiÉ
stuk. Een \,an de e€rste dingen in een meta-ana-
lyse ts dat Je zegt watje selecti€crlterla zln. wat
afi?alt en Mamm, laten ze ni€t zten.'

Veertieteg€n een muur
Op de uitkomsten van onbetwistbaar epidemi
oloÉisch onderzoek is het nog wachten.
Intussenproberenonderzoel<ers aanwijzingen
te kljgen door in celkweken, proefdieren en
mensen te kijken of elektÍomagheusche stra
linÉ verandeiingen teweegbrengt. 'H€t effect
dat het meest conststent is adgetoond, is een
lichte beinvloedtng lan de hereenacuviteit'
zegt Van Rongen. Je ziet dat in een bepaald ty
pê natuurliike elektrcmagnetische golven in
de hersenen kleine veEndedngen optreden

als de he$enen worden blootgesield aan de àc
tlviteit van mobiele telefoons. Wat de gezond
heidsbetek€nis daaNan is, ls volslagen ondui-
deltjk. x| ts nooit gevonden dat dit €Iïect h€eft
op de gezondheid.'
onlangs claimden onderzoek€rs ln h€t gezag-
hebbe de lournal oJthe Ame can Medlcal Asso.
cldíon aang€toond te hebben dat radlofrequen
te straling de aanmaak van Élucose in het brein
verhoogt.'Dat ls een onderzoek waarvan de op'
zet veel krltlek heeft gehad, omdat nl€t duide'
llk was wat de blootst€llind was,' zegt vên
Rong€n.'vanwege de nogal rammelende on'
derroeksopzet ts het lastu €r heldere conclu'
sies uit t€ tr€kken.'ook Lebret heêft zlln beden-
king€n. 'Er is alweer een rlnse studle dte het
tegenovergesteld€ h€€ft gevonden, namellik
dat dle dlucosentveaus naar ben€dên gtngen.
H€t Is z€ldzaam dat dêÍgêlljke studles dle een
blologtsch êffect laten zlen, herhaald kunnen
worden en dán h€tz€lfde resultaat laten zlen.'
onenlgheld ls er ook over de vraag ofradtofre.
quente stmltng 0berhaupt wel sterk g€no€g ts
om echt schade to€ t€ breng€n. Het b nlet-lonl
serend€ straling, dl€ er ntet eens In 3laàgt een
elektron ult ztn baan te llkken. 'De kracht dte
radtogolven uuoefenen, ls lang nlêt genoeg om
moleculen te laten mlÉlreren ofte beschadlgen,
Het ls te vê4elijken met een klein klnd dt€ te-
gen een truck du$,t ofeen v€eÍje dat têgen êen
muur waalt,' z€l de Utrechtse profeslor Jan
Lagenduk biJ een bteenkomst van het Kennls-
platfoÍm ElektromaÉnetlschevelden.
Maaruie denkt dat de angst voor straltng ts
voorbehouden aan menÊen dle te dom zun om
de natuurwetten te begriipen, heelï het mis.
LagendlksEngelsevakbroed€rDenisHenshaw,
hoogleraar $/stca €n expert op h€t gebted van
de gevolgenvan siraling voo. het menseluk tt
chaam, meentjuist dat er voldoende w€ten-
schappeliik inzicht ts hoe radiofrequente stra-
ling in het lichaam lngÍijpt, Henshaw venvterf
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ln Engeland bekendhetd m€tond€rzoek naar
het verband tuss€n kinderleukemte en hoog-
spannlngsmasten. Volgens hem ls i,slsch aan-
getoond dat radlofrequentê strallng de levens-
duur van vrije radicalen - rêactieve chemisch€
verbindinÉen dte zich op het DNA kunnen vast-
zetten - kan belnvloeden,
Dat ls precl€s het effect waar ook Nik Ván l,arê-
beke, lid van deVlaamse cezondheidsraad, op
wijst. Naáf ziin inzicht zijn €rdutdelUke aanwij,
ztngen dat die straling'op krachtiÉ€ wijze de
concentratie van actieve vormen van zuurstof
en vrije radlcalen opdrijrC. Ál ls de straltnÉ íiet
sterk genoeg om het DNA te beschadigen, via
de vorming van vÍije mdtcalen zou zii toch
schade aan het errelijke materiaal kunnen ver-

Edk Lebret is laconiek over experimenten die
de4elljke DNA schade zouden aantonen. Vdi
wel alles is mutageen, kan het erfelijk materl
aal veranderen. De stàp van de capaciteit het
genetjsche materiaál te vemnderen naar tan
keNeMekkend mrdt veel te makkelijk gezet.
Bovendi€n hoeft wat je in een petrischaaltje
kut laten zien in de pmktijk nog niet te gebeu-
ren.' ook van Rongen vindt dat zijn i4aamse
collega zijn hand overspeelt. 'Zijn conclusie
gaat veel verder dan waar de wetenschappelij-
ke literatuur aanwijzingen voor geeft. Vm
Larebeke heeft bepaalde opEttingen over mc
geiij'ke mechanismen die een rcl spelen die niet
helemaal wetenschappeiitk onde.bouwd zijn.'

In een aantal onderzoeken, onder andere de
door de EU g€ffnanclerde sEflExstudies, ls blj
e€n speciffek siéhàal DNÀschade gevonden,
zegt Ván Rongen.'Dat werd toen verklaad door
te zellgen dat €r meer vru€ radtcalen ztjn of dat
vrtje radlcalen die van nature aanw€zlg zln
mindêr rnakk€llik wegg€vangên worden en
langer hun destructieve werktng kunnen uitoe-
fbnen. Het pÍobleem met die REllExstudies is
dat er niei all€en veÍmoedens waren van manl-
pulatie, maar dat die ook is aangetoond. De
waarde van die onderzoeken is twufelachtig'

Bêlangenverstreng€ling
Van Rong€n en Lebr€t schteten gaten in alle
studies die wijzen op een gezondheldseffect
van mobieltjes. Op zijnbestkleven er metho-
dologlsche bezwaren aan, op ztjn erÉst is er Ée
rraudeerd- Maar klopt die aantijging van frau
de wel, of is het een retonsche strategie? In
haaÍ vodg jaar veBchenen boek ,ii.o,ne.r
zocht de Àmerikaanse kankeronderzoeker
Dewa Davis hei uit. Davis was hoogleraaf ept
dernlolodie in Pittsbu4ih en won verschilende
prijzen voor het bevorderen van de publieke
kemis over kanker In ,isonne.r beschriift ze
hoe de telecomindustrie onderzoek dat op
schadelijke effecten van radiofrequente stra
ling wist probeert te besmeuren. Haar ultieme
voo$eeld is de ook door Van Rongen geuite be
schuldiging van iiàude bii de REFLIX studie. ln
2007 claimden de onderzoekeís in laboratoria

in wenen en Berlijn te hebb€n aang€toond dat
de strallngvan mobtele têlêlooNhetDNAkan
beschadig€n. Éen Jaarlaterhaald€ hetbertcht
dat de studiê op fraude gebaseerd zou ztjn alle
kranten. De verantwoordell,ke laborante zou
dat hebben toegegeven. Maar de tlJdschrlften
waarin het onderzo€k was gepubllceerd, von-
den na eigen onderzoekgeen rechtvaardtging
omde resultaten terug te trekken.
wie was er elgentljk m€t de beschuldtging Éeto-
men? Dat ws Alexander Lerchl, hooÉleraar
aan een prtvé-universitett ln BÍemen. Hij haal-
de, schriift Davis, tussen 2OO2 €n 2OO8 íllnk
wat geldbinnen uit hetmede door de industri€
geff nancierdeDeutschesMobiltunklorschungs
proÉramm. Vlak na het verschiinen van Davis'
boekwees hei IARC-comité dat zich bezighoudt
met.adtofreq'rente straling LercN als lid afwe
gens het gevaar van belangenveÍstrengeling.
Toen hij ?rctest aMtekende, legde de IABC hem
in een pittige brief uit dat ziin tidmaatschap
niet zou bijdragen aan een eveN 'tchtige com
missie, omdat een goed deel van ziin werk er
louter op gericht Ms publicaties die wiizen op
een gezondheidseffect onderuit te halen.
Hêt gflaar un belangenverstrengeling bleek
ook dit vooiaar, toen de Zweedse wetenschap
per Anders Ahlbom zirh moest t€mgtrel&en
alsIARC expert. Eenzweedseonderzoeksjour
naltste had onth'nd dat Alhbom in de .aad van
bestuur zat van de consultmcÉma van zijn
broer, een in Brussel acttef bedrijf dat de tele
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'Het hele
onderzoeksveld is

dramatisch
gepolitiseerd'

comlndustrie helpt b! het lobbyen op het ge-
bted van milt€uregelg€llng. Tot 2008 was
Ahlbom voonltter van de Commtsste Eplde-
mtologle van de ICNIRP, hei lntematlonale co-
íÍtté dat ad\,ls€€rt over de bloohtelllngsllmle-
ten aan ndlofr€qu€nte strallnd. In ztjn
publlcatles komt hli syst€matlsch tot de con-
clusl€ dat er É€€n aan\rl,zlnÉen ziin voor g€-
zondheldseffect€n van moblelues.

Noolttêgênle oorl
DooÍ het w€rk van zljn voormsllge collega
Devra Davls rcakte Ronald Herberman geïnte-
resseerd ln de gevaren van Ínoblele tel€fonle.
Herberman was de oprlchter van het Plttsbu4ill
Cancer lnsutute en b€hoort wereldwtd tot de
meestÉeclteerd€ lmmunologen, Hlj verdiepte
zlch tn de ltteratuur en kwam tol de conclusle
dat er ÉÍoeiend bewlis ts voor negatleve ge.
zondheldseffecten. Net als Da!'ls en L€vts denlt
htj dat acht€r veel ondastend ondêrzoek fout
g€ld ztt. In een memorandum dar in&matlo-
nale aandacht trok, deed Herterman rtgoureu.
ze aanbevellng€n. Sta klnderen alleen tn nood-
Éevallen toe mobl€l€ t€lefoons te Éebruiken.
vermiid te alen tiide nobi€ltjes op ,€ nchaam
t€ dragen. Houd de telefoon noott tegen Je oor,
rnaar gebrulk alt!d een koptelefoontje.
Nogal alarmerende adviezen. Maar die liiken al
een stuk minder radtcaal ah je ie er rekenschap
van ge€ft dat ook de WHo in voorzichtigere be-
woordingen voorzo8smaatregelen aanbe-
ve€lt. Bt de presentatie van de beslissing van
de WHo radioftequente straling in de catego-
de'mogelij'k kankerveruetkend in te delen,
pleitte Christopher Wild, directeur van de IARC,
vooÍ meeÍ ondeÍzoek naar de langetermi,nef-
fecten. Zolang de uitkomten daal]m er niet
ziin,ishet,zeihij belanFijkompngmadsche
voorzorgsmaatreÉden te nemen om d€ bloot-
steling te verminderen, zoals hulpstukken om
handsftee te bellen en het gebrutk lan sms'.
Bij onze zuiderburen schrijft de oveiheids
dienst voor volksgezondheid op zijn site dat
'meerdere wetenschappe$ het er over eens

zijn dat kinderen de gsm het best zo weinig
mogelijk gêbruiken'. Nlet allêen is de ener$e-
opname in het hoofd van een kind gÍote., ook
baart het de Belgen zorgen dat d€ totale bloof
stelllng !1tn de huidige generatie kinderen bij
hun volwassenheld veel éroter zat ztjn dan die
van de huidige volwassenen. Alle reden vooÍ
madg gebruik, vindt de Belgische overheid.
lmnkrijk is nog radicaler. DaaÍ ls het gebruik
!"n mobiel€ tel€foons op crèch€s, lagere scho
len en colleÉes (ndddelbare school tot en met
veertlen Jaar) slnds juli 2010 btj wet v€rbod€n.
Evenmin toegestaan ls het reclame voor mo-
biettjes te dchten op kinder€n jonger dan veer
tlen iaar. Ook h€i IsmèUsche ministe € van
Gezondheld maant de bevolking tot voorzlch-
tltlh€ld, Dtt mede op advtes van de lsraëlische
wetenschapper slegal sadetzki, zlj leldd€ d€
Interphone.studle tn Israël en meende dat d€
ondeuoekr€sultaien behalve e€n relatle met
hersentumoren ook een verband lat€n zlen
tussen zeer fíequent moblelbellen en speek-
selklterkanker voorzorg beve€lt ook de Euro-
pean Envlrcnmental Ag€ncy aan.In €en pers-
berldrt van 12 oktober schrUft dlt agentschap
van dêluropese Commlssle dat'ervoldoende
aanwuzlngen voor rlslco ztin om m€nsen, spe.
claal ktnderen, t€ advlsercn het mobteluê nlêt
tegen het hoofd tehouden',

oeên dêbat
Het opvallende Europese advles haalde geen en-
kele NedeÍlandse krant. Een u,eek later bracht
,vlc ltandelsrkd w€l promlneni het nteuws dat
moblelues oruchadellik zouden zunr 'Het ge-
brulk van de moblele telefoon veroorzaakt Sleen
h€rsentumoren. Dat u,isten we al, maar het ls nu
opnieuw bevestigd door de grootíe studle oolt
naar dil vermeendê ve and.' De bron voor dtt
ferme oordeel wàs een publicaÉElntulttsh MeíIi
citloumat ovetee $oorDeens onderroek naar
het voorkomen van hersenkanker Een van d€
twee auteurs van de edttodal dle het ond€rzoek
in het blad aankondigde, was Ánde$ Áhlbom, de
man die de IARC moest ve aten vanwege belan-
genverstrengelinÉ. De door IVXC tot de Marheid
verheven studie vergeleek de Denen dle in 199s
of al daarvoor een mobiel abonnement hadden
met mensen dte toen hêt nobieltie nog niei had-
den ontdekt- In die vmege JaÍen was ftequent
notiel telen nog nauwelijks in zwang. Boven
dten waren de meNen met een atonnement via
hun werk, vaak de zware belle6, vm het onder.
zoek uitáesloten. 'íDat geeft meteen al aan hoe
boterzacht de hele blootstelingskmlterisering
in die studie is,' zegt de Utrechts€ hoogl€raar
Hes Kromhout. 'Dat je dan geen verhoogd risi
@ vindl had je al kunnen voorspellen.'
Kromhout leidt het Nederlandse deel van het
onderzoeksproject Mobi kids naar henentu-

noren bij kind€r€n en jonÉvolwassenen in re
latie tot moblel telefoongebruik. Nooit maak"
te hij mee dat het er zo heftig en ruw aan
toeging als onder dê wêtenschappers die ziÈ
metradioftequentestralingbezighouden.'Ilet
hele onderzoek$eld is dnmatisch gepolltl
seerd. Ze zitten tn kampen en vanuit de schut-
tersputjes bestoken ze êlkaaÍ. Hêt ls zêlh zo erg
dat we vljf Jaar op de resultat€n van de
Interphone-studiemoestenwacht€n, omdat
ze onderling slaags raakten. De mensen uit bei-
de kámpen praten over elkaar alsofze totaal
nietbegrlpen waar de ander mee beztg is.'

Hoe voorzichtig moeten we run zolang d€ we-
tenschappers elkaar de tent ult vechten? T€r
wijl in vêle landen e€n hevtÉ debat wo€dt en
sommge landen streng€ voorzo4smaatr4ê
len nemen, Iikt geen Ned€rlandsê polltlcus zlch
druk te maken en ls er nauweltjk een publl€k
debat. Dat zal er zeker mee te maken hebb€n
dat er geen g€zagh€bbênde wetenschappêrs
zljn dle zlch tot het kamp der verontrust€n heb-
ben beke€rd en dle zlch stevtÉ roercn ln d€ me-
dla. Hier donÍneert de Hollands€ nuchterheld
van het type Nromhout,'Ik denk dat er m€er re-
den ls je zorÉen te maken over klndeíen dle op
de nets naar hun smartphone turen.'
Dle laconleke volksaard kan ook een keerzljde
h€bbê\ vreest Leehd€rt Vrlens,'In 1918 w€rd êr
voor het e€rst Éepubltceerd dat ie lonEikanker
kunt krUgen van asb€st, tn de Jaren !'Íft16 was
h€t algemeen bekend en pas tn 1993 ts het Ée.
brutk eNan tn Nederland verboden. Ik vre€s dat
het met el€ktromagh€tlsche straling rlet zo éaat
lopen. We ztjn beztg m€t €en Élootschalig expe.
Íment met de gezondheld van mensen dat dra-
matlsch€ ÉevolÉen kan hebben.'l

Alleer in noodqevallen qebruilen?
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