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Straling: het onzichtbare 
gevaar in de klas
Sylvia Slegers

Je zou verwachten dat de kinderen 
van softwareontwikkelaar Bill Gates 
en Apple-CEO wijlen Steve Jobs over-
laden zijn met de nieuwste en meest 
geavanceerde gadgets. Niets is echter 
minder waar: hun kroost is nagenoeg 
tech-vrij opgevoed. “Ze hebben nog 
nooit een iPad gebruikt, wij houden 
de hoeveelheid technologie die onze 
kinderen thuis kunnen gebruiken 
beperkt”, zei Jobs in een interview 
in 2010 met de New York Times. 

De keuze van Gates en Jobs vormt 
bepaald geen uitzondering: veel lei-
dinggevenden van tech-bedrijven in 
Silicon Valley beperken de schermtijd 
van hun kinderen. Athena Chavarria, 
executive assistant van het imperium 
van Mark Zuckerberg: “Ik ben ervan 
overtuigd dat de duivel in onze tele-
foons leeft en grote schade aanricht 
aan onze kinderen”. [1]

Ook de Waldorf School of Pen-
insula in Sillicon Valley, waar veel 
kinderen van Google-, Apple- en 
eBay-medewerkers basisonderwijs 
volgen, houdt digitale leermiddelen 
en computers buiten de deur. Goog-
le-directeur Alan Eagle: “Ik ben het 
pertinent oneens met het idee dat je 
technologie nodig zou hebben op de 
basisschool”. [2]

Tegelijkertijd raast de digitalisering 
van het onderwijs in sneltreinvaart 
voort en brengt de introductie van 
5G virtual reality-brillen, real-time 
monitoring in de klas en op termijn 
wellicht zelfs leren middels een ge-
implanteerde chip, met rasse schre-
den dichterbij.

De adviezen in de in 2011 verschenen 
resolutie 1815 van de Raad van Euro-
pa laten echter niets aan duidelijk-
heid te wensen over: “Voor kinderen 
in het algemeen, en in het bijzonder 
in scholen en klaslokalen, maak liefst 
gebruik van bedrade internetverbin-
dingen en leg strenge regels op voor 
het gebruik van mobiele telefoons 
op schoolterreinen”. De Raad pleitte 
daarbij voor voorzorg, omdat er ook 
onder de geldende blootstellingsli-
miet mogelijk sprake is van gezond-
heidsrisico’s. [3]

Een stelling die in 2020 zowel in de 
samenvatting van het adviesrapport 
5G en Gezondheid van de Gezond-

heidsraad [4] als in een Nederlandse 
rechtszaak tegen de plaatsing van een 
zendmast is bekrachtigd. [5] En hoe-
wel deze resolutie de lidstaten opriep 
campagnes te starten om leraren, ou-
ders en kinderen bewust te maken van 
de specifieke risico’s van vroegtijdi-
ge en langdurige blootstelling, geeft 
Nederland daaraan tot op heden geen 
gehoor.

Dat alles in schril contrast met Frank-
rijk waar al in 2015 een wet is aange-
nomen over beperking van blootstel-
ling aan elektromagnetische straling 
door mobieltjes en andere draadloze 
apparaten. Telefoons werden al lan-
ger geweerd uit de klas, maar vanaf 
september 2018 mogen Franse leer-
lingen tot 15 jaar hun telefoon ook niet 
meer gebruiken tijdens de pauzes. [6] 
De regering van Cyprus informeert 
burgers actief over de gezondheids-
risico’s en geeft advies over hoe de 
blootstelling aan straling te vermin-
deren. [7]

Het Nederlandse ministerie van On-
derwijs, Cultuur & Wetenschappen 
(OCW) lijkt de verantwoordelijkheid 
met betrekking tot de mogelijke ri-
sico’s van het gebruik van draadloze 
technologie op scholen volledig op 
schoolbesturen af te wenden. Hoewel 
steeds meer scholen op allerlei fronten 
hard aan de weg timmeren om leerlin-

gen een veilige en gezonde leeromge-
ving te bieden, blijven draadloze tech-
nologieën daarbij volledig buiten beeld.

Het moet dus komen vanuit het ei-
gen initiatief van ouders en scholen. 
Basisschool Meander in Nijmegen 
maakte in 2017, tijdens de verhuizing 
naar een nieuwbouw pand, uit voor-
zorg de overstap naar wifi-vrij. Veel 

weerstand heeft leerkracht en initia-
tor Jean-Pierre van Groeningen daar-
bij niet ondervonden: “Andere scholen 
toonden belangstelling en gingen bij 
hun nieuwbouw ook kijken hoe ze hier 
rekening mee konden houden”.
Een school in Haarlem gebruikt wifi 
met een tijdschakelaar. Ook in Lelystad 
heeft een school maatregelen geno-
men: routers op de gang in plaats van 
in de klas, bekabelde iPads en alleen 
incidenteel gebruik van wifi. [8]

Onderwijskundige Dolly Bootsma 
weet hoeveel onwetendheid er op dit 
gebied bestaat: “Het valt me op dat 
er nog te weinig bewustzijn is over de 
relatie tussen straling en gezondheid 
en ook over het belang van het op af-
stand houden van het lichaam van de 
apparaten waarmee straling gemoeid 
is. Voor tablets geldt daarvoor zelfs 
20 centimeter. Dit staat ook in veel 
handleidingen. Kinderen doen dat 
niet uit zichzelf”. Bootsma’s man Jan 
Rutger Schrader, ingenieur elektro-
techniek, werkte na zijn promotie in 
micro-elektronica en communicatie-
technologie bij het research-lab van 
een multinational. Daar bemerkte hij 

een effect van draadloze technologie 
op zijn eigen gezondheid. Het bedrijf 
van Schrader heeft eco-wifi-rou-
ters voor consumenten ontwikkeld 
waarmee de straling met meer dan 
90 procent gereduceerd kan worden. 
Schrader voert ook metingen uit en 
helpt soms ouders en scholen met het 
stralingsarm inrichten van het wifi-
netwerk. [9]

Zo werd hij in 2021 benaderd door een 
verontruste ouder van een school in 
Gelderland. Na een aantal gesprekken 
en een meting heeft de school toen be-
sloten het zendvermogen van de rou-
ters en laptops te verlagen, wat met 
gelijkblijvende functionaliteit mogelijk 
was. Bootsma: “Bekabelde netwerken 
hebben de voorkeur, maar er zijn ook 
tussenoplossingen. Bijvoorbeeld door 
routers niet in de klas, maar op de gang 
te plaatsen, het signaal minder sterk 
af te stellen en, om te beginnen, door 
de juiste netwerkapparatuur te kiezen 
waarmee dit überhaupt kan”.
In Maastricht hebben twee scholen op 
initiatief van een ouder van een elek-
trogevoelig kind een stralingsarm 
 wifi-netwerk geïnstalleerd. “Mijn 
zoon voelt zich sindsdien een stuk 
fitter”, aldus de vader.

Dat de thematiek, zoals Bootsma stelt, 
verder reikt dan alleen gezondheid 
wordt duidelijk uit het voorbeeld van 
het Zeeuwse Calvijncollege. Daar is, 
ter bevordering van de concentratie, 
leerprestaties en sociale interactie, het 
gebruik van mobieltjes op het gehele 
schoolterrein sinds 1 januari 2020 ver-
boden. De ervaringen zijn positief en 
er is meer sociale interactie.

In het boek Overprikkeling bij kinderen 
besteedt holistisch arts Karin Jans-
sen ook serieuze aandacht aan stra-

lingsbelasting, waarbij ze 
eveneens enkele praktijkvoor-

beelden beschrijft. “Steeds meer 
stralingsgevoelige kinderen komen in 
de problemen zonder dat ouders weten 
waarom. Dat aantal zal in de komende 
jaren aanzienlijk toenemen.” Hoeveel 
kinderen op school en/of thuis last on-
dervinden van straling kunnen Boots-
ma en Janssen beiden niet inschatten. 
Janssen: “Vanuit mijn holistische visie 
kan stralingsbelasting zowel primair 
als secundair klachten veroorzaken”.

Omdat kinderen nog in de groei zijn 
en bovendien een dunnere schedel-
wand hebben, is de Belgische kinder-
oncoloog Stefan van Gool, verbonden 
aan de Universiteit van Leuven, er 
allesbehalve gerust op. In de Zemb-
la-aflevering Ziek van je mobieltje uit 
2012 [10] waarschuwt hij: “Kinderen 
worden veel blootgesteld en ook veel 
langer. Wat de gevolgen daarvan zijn, 
weten we pas in vijftig, zestig jaar. 
Dus je kunt eigenlijk zeggen: dit is een 
mega groot experiment”. 

De minister van Primair en Voortgezet Onderwijs doet niets om 
de blootstelling van Nederlandse schoolkinderen aan straling 
van wifi en mobiele telefoons tegen te gaan. Sommige scholen 
nemen daarom zelf maatregelen.

Je bent nooit te oud om te leren!

Vijf tips om jezelf en je kinderen tegen straling te beschermen
1. Bekabel de verbindingen zoveel mogelijk. Wist je dat je zelfs een iPhone 

kunt bekabelen?
2. Leg de telefoon niet onder het hoofdkussen en draag het toestel niet 

in broekzak of beha.
3. Hou de telefoon tijdens het bellen op tenminste 2,5 cm afstand van 

het oor. Deze waarschuwing staat ook in de kleine lettertjes van de 
gebruiksaanwijzing!

4. Zet de wifi uit wanneer die niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld ’s nachts), 
stel het zendvermogen lager in of  gebruik een eco-wifi-router, die min-
der straling geeft en automatisch uit gaat als je geen wifi gebruikt.

5. Gebruik geen DECT draadloze huistelefoon of babyfoon. Kies in plaats 
daarvan voor bekabeld of voor de ‘eco-mode plus’-versies. Deze geven 
veel minder straling.

Brigitta Oudega (55) zat vorig jaar in de collegebanken van de Universiteit van Amsterdam 
met overwegend twintigers en heeft net haar stage afgerond bij een GZ-instelling in 
Alkmaar. Nu werkt ze aan haar scriptie waarmee ze haar Master in Klinische Psychologie 
hoopt af te ronden. Brigitta had al een Master Rechten op zak en deed verschillende cur-
sussen en opleidingen. Later dit jaar gaat ze beginnen als psycholoog, daarvoor volgt ze 
alvast een cursus Cognitieve Gedragstherapie van een half jaar. Is het op haar zestigste 
dan klaar? “Absoluut niet, ik ben de eeuwige student, een archetype van de jongeling!” 

Van onze redactie

Als Brigitta in de jaren ’80 Rechten stu-
deert aan de Universiteit van Leiden is zij 
niet vaak aanwezig bij de colleges. Na zes 
jaar gymnasium en vijf jaar studeren staat 
ze op 23-jarige leeftijd met een, zo heette 
dat toen nog, doctoraal in haar handen. 
“Ik had nou niet echt het gevoel dat ik veel 
geleerd had. Het was vooral een kwes-
tie van uittreksels en oude tentamens 
uit je hoofd leren.” Op uitnodiging van 
de universiteit zoekt ze het avontuur op 
in Londen, haalt haar Master of Laws en 
werkt een jaar of tien in de advocatuur 
en het bedrijfsleven. Na tien jaar dringt 
de vraag zich op of ze dit werk nog tien 
jaar wil doen en in combinatie met een 
vroege midlife crisis, zegt ze haar baan op 
en begint een freelance bestaan. Ze gaat 
de opleiding Mediation, conflictbemidde-
ling, volgen. Privé gezien gaat het goed, 
ze ontmoet haar man, eveneens jurist, 
met wie ze trouwt en in Amsterdam gaat 
wonen. 

Ik heb meer van mijn kinderen geleerd 
dan zij van mij
Brigitta start in 2002 met de studie Psy-
chologie, in deeltijd. Inmiddels is ze in 

Bronnen
1. bit.ly/3aHBbXP 

nyti.ms/3NVOceu
2. bit.ly/3Q4Kql1
3. bit.ly/3MoT7U1
4. bit.ly/3mICTel
5. bit.ly/3MsgFYo
6. bit.ly/3xt2Swf
7. bit.ly/3NR12uC
8. bit.ly/3znvYyx
9. bit.ly/3tlzO7k
10. bit.ly/3Q4UAC1

Maak voor kinderen, ook op 
school, liefst gebruik van bedrade 
internetverbindingen

2000 moeder geworden van een dochter. 
Haar propedeuse haalt ze in 2004, het-
zelfde jaar dat haar zoon geboren wordt. 
De combinatie van studeren en moeder-
schap blijkt toch niet ideaal, dus de studie 
wordt even on hold gezet. “Dat wilde niet 
zeggen dat ik stilstond, want het moeder-
schap is een leerschool waar geen oplei-
ding tegenop kan. Ik denk dat ik meer van 
mijn kinderen heb geleerd dan zij van mij. 
Als moeder word je continue gespiegeld 
met stukken van jezelf die je daarvoor niet 
kende. Heel confronterend, maar tegelijk 
oh zo leerzaam!” 

In 2011 pakt Brigitta de studie Psychologie 
weer op aan de universiteit van Leiden 
en drie jaar later, op 47-jarige leeftijd,  
haalt ze haar Bachelor. Ze ontdekt dat 
haar werkelijke interesse ligt bij de in-
nerlijke processen van de mens, die zich 
niet zo gemakkelijk in een wetenschap-
pelijk instrumentarium laten vatten.  Om 
de diepere lagen in zichzelf te vinden 
volgt Brigitta een tweejarige individuele 
transformatieleergang op basis van de 
Psychosofia, een combinatie van psy-
chologie, spiritualiteit en filosofie. Daar 
wordt ze zich steeds meer bewust van de 
verhalen die ze wil vertellen. Brigitta,  

haar naam stamt van de Keltische go-
din Brighid, dochter van de zonnegod en 
godin van licht en poëzie, begint zich te 
verdiepen in mythen. 

In 2017 volgt ze de opleiding Verhalen 
vertellen aan de Nationale vertelschool 
en een cursus in Londen aan de School of 
Storytelling, Emerson College. De mythe 
van de Sumerische godin Inanna en haar 
reis naar de onderwereld komt op haar 
pad. Ze vertelt dit verhaal op haar vijf-
tigste verjaardag aan haar vriendinnen. 
Hieruit groeit een muzikale vertelvoor-
stelling, waarmee ze een aantal keren 
optreedt, samen met twee klankschaal 
muzikanten. Ook verdiept ze zich verder 
in de Jungiaanse psychologie en volgt een 
opleiding bij Odrerir in Amstelveen. 

Een leven lang studeren 
En dan, midden in de ‘coronatijd’ in 
2020, op 53-jarige leeftijd, gaat het bij 
Brigitta weer kriebelen. Ze besluit zich in 
te schrijven bij de UvA, voor een Master 
in de Klinische Psychologie en in Kli-
nische Ontwikkelingspsychologie. “In 
tegenstelling tot in mijn jongere jaren 
was ik nu wél bij alle colleges aanwezig. 
Daar zat ik dan, als vijftiger tussen de 

twintigers.” Als onderdeel 
van de Master moet Brigitta 
ook stagelopen. “Het vinden van 
een stageplek was een hele uitdaging. 
Ik heb tientallen brieven verstuurd en 
uiteindelijk vond ik een fijne plek. Toen 
ik daar aanbelde en de deur ging open, 
vroeg een jonge vrouw  – de gemiddel-
de leeftijd daar was dertig: “Voor welke 
psycholoog komt u?”, waarop ik ant-
woordde: “Ik ben jullie nieuwe stagiai-
re!” De stage verloopt zo goed dat ze een 
baan aangeboden krijgt. Je zou denken 
dat Brigitta nu wel even klaar is met le-
ren, maar niets is minder waar. “Ik ben 
heel blij dat ik een baan aangeboden heb 
gekregen, maar niet meer dan drie dagen 
in de week, zodat ik daarnaast nog kan 
studeren. Op mijn wensenlijstje staat nog 
een vijfjarige opleiding tot Jungiaans 
psychoanalyst.” 

Wie ben je?
Hij heeft nog een klein half uurtje. Nog even en de oase van 
rust zal door opgewonden, jeugdige stemmen verdreven wor-
den. Hij is benieuwd naar hun verhalen. Hoe kijken zij terug 
op de les van vorige week? Eerlijk is eerlijk: een gemakkelijke 
les was het niet. Niet dat de lesstof moeilijk te begrijpen is. 
Dat niet. Ze begrijpen het maar al te goed. Wat de lesstof 
moeilijk verteerbaar maakt, is het feit dat de oude lesstof van 
zijn voorganger van voor de transitie hen op het verkeerde 
been zette. Met soms grote persoonlijke problemen. Niemand 
van zijn leerlingen herkende zichzelf in wat zijn voorganger 
over het wezen van de mens vertelde. Hij heeft hem zelf één 
keer ontmoet. Een typische ‘spiegel’ vanuit het oude tijdperk. 
Hij wist alles beter. Kritiek uit den boze! 

Zonder uitzondering delen alle representanten van het oude 
tijdperk dezelfde kijk op de werkelijkheid. Ze menen God 
zelve te zijn. Kijken neer op hun eigen burgers die niet door 
hun wetenschapspaleizen ‘getrokken’ zijn. Het probleem dat 
zich voor hen aandiende, is dat steeds minder burgers zich-
zelf in die kijk op de werkelijkheid herkenden. De meesten 
deden er zelfs lacherig over. “Vind je jezelf zo intelligent 
en dan kom je met deze rotzooi aanzetten”, zo klinkt het 
in die dagen uit vele niet-wetenschapsmonden. Vooral de 
absurdistische gedachte, die dit gezelschap als wetenschap 
poneert – ze vinden het zelf overigens een briljant inzicht - 
over het wezen van de mens, heeft hen uiteindelijk de das 
omgedaan. Gelukkig maar! 

Nog niet eens zo gek lang geleden. Zijn gedachten springen 
even terug in de tijd. Een klein jaartje terug. Alle media, die 
per definitie op de hand zijn van het wetenschapsgezelschap, 
pakken groot uit. De bekende neuro-wetenschapper toert 

langs alle mediakanalen. 
Met groot nieuws: mensen 
zijn niet meer dan hun brein! 
Mensen denken van zichzelf heel wat te zijn, maar niets is 
minder waar. We zijn niet meer dan een veredelde mense-
lijke computer! Opgewonden vertelt deze neuroman dat ‘we’ 
aan de vooravond staan van een heuse revolutie. We gaan 
het wezen van de mens vertimmeren. Nog beter maken. 
Met chips in de hersenen. We gaan de evolutie een handje 
helpen. We scheppen een nieuwe mens: de transhumane 
mens! Het wetenschapsgelovige mediavolk klapt de handen 
stuk bij dit vooruitzicht. Niemand stelt een kritische vraag. 
Bijna niemand van de burgers kijkt daar nog van op. 

Hoe anders reageren die avond de burgers? “Een chip in 
mijn hersenen? Lazer op!” “Niet naar je gevoel en intuïtie 
luisteren?” Twitter ontploft. Of deze neuroman helemaal 
gek geworden is? Of hij wel eens van de menselijke ziel heeft 
gehoord? In een oogwenk worden de hashtags “zozijnwij-
niet” en “wezijnbezield” trending. De rest is geschiedenis. 
Een orkaan van maatschappelijke verontwaardiging steekt 
op. Genoeg is genoeg. Hij haalt de beelden op zijn netvlies 
terug. Grote massademonstraties bij universiteiten en ho-
gescholen. Tal van spandoeken met teksten als “weg met 
die gekken, breng de ziel terug” en “gevoel en intuïtie zijn 
stemmen van de ziel”. Deze maatschappelijke druk kon 
niet genegeerd worden. 

Het is alsof de wetenschappelijke en politieke minachting 
jegens burgers, met deze aankondiging van de nieuwe mens, 
de bekende druppel was. Het is een groot geluk geweest dat 
een aantal jeugdige, maar vooral ook moedige topsporters, 

zich in het debat mengden. Met klip-en-klare teksten. 
Zij doen niets anders dan luisteren naar hun gevoel 

en hun intuïtie. Zitten echt niet op die chip te wachten. 
Zonder hun intuïtie en gevoel te volgen waren ze nooit tot 
hun topsportprestaties gekomen. Daarna is het snel gegaan. 
De samenleving veranderde van kleur. En dat niet alleen. 

Het ging spoorslags maatschappelijk ook de goede kant op. 
Alsof, nu de achterlijke breinmensgedachte bij het oud vuil 
staat, mensen zichzelf ook van deze rommel bevrijden. Nu 
wel de moed hebben om naar hun gevoel te luisteren. De 
intuïtie wel serieus nemen. Ook het onderwijs verandert in 
rap tempo van tijdperk. Voor het eerst in duizenden jaren 
wordt de oude wijsheid weer onderricht. Inclusief wat het 
voor een mens betekent, bezield te zijn. 

De eerste jeugdige stemmen die vanuit de verte dichterbij 
komen, halen hem uit zijn herinneringen. 

“Meester, meester”, de eerste stemmen stormen de klas 
in. “Dat was cool. Ik begrijp nu nog meer over mijzelf.” 

“Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Bewaar ze nog even 
tot iedereen binnen is.”

Na de les vorige week, over reïncarnatie, heeft hij hen als 
opdracht meegegeven te onderzoeken of ze een idee kunnen 
vormen over hoe hun vorige levens waren. En wat ze in die 
levens geleerd hebben. Aan de opgewonden stemmen te 
horen, wordt het een boeiende les! 

HANS S IEPEL DE ACHTERLIJKE 
BREINMENS
GEDACHTE STAAT 
BIJ HET OUD VUIL

MINISTERIE 
LEGT BAL NEER 
BIJ SCHOOL 
BESTUREN

Ik heb meer 
van mijn 
kinderen 
geleerd, dan 
zij van mij!


