[Persbericht] Verband bevestigd tussen straling van mobiele telefoons en het optreden van kanker
3 april 2018.
De Amerikaanse regering heeft op 26 tot en met 28 maart in Durham, North Carolina, een groep van
elf internationale deskundigen uitgenodigd om deel te nemen aan een peer review van het 25
miljoen kostende Amerikaanse National Toxicology Program (NTP), een onderzoek naar het effect
van straling van mobiele telefoons bij dieren.
De wetenschappers hebben geconcludeerd dat er een "duidelijk bewijs" is dat straling van mobiele
telefoons verband houdt met de ontwikkeling van kanker bij ratten. Na een drie dagen durend
onderzoek van de studiegegevens stemden zij voor het versterken van de conclusie dat mobiele
telefoongolven (GSM en CDMA) gezondheidseffecten veroorzaken bij ratten en muizen die worden
blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.
Het panel van wetenschappers geeft aan dat er bewijs is van een verband tussen bepaalde hart- en
hersentumoren en straling van mobiele telefoons in grootschalige dierstudies. Lees het persbericht
van onze Amerikaanse partner, de Environmental Health Trust.
Dr. Marc Arazi, voorzitter van de vereniging, kwam als vertegenwoordiger van "Alerte Phonegate"
getuigen: "In termen van echt gebruik, in het bijzonder in contact met het lichaam, stellen bijna al
onze mobiele telefoons ons bloot aan niveaus twee tot tien keer hoger dan de door de regelgeving
toegestane limieten ter bescherming van onze gezondheid. Deze resultaten zijn gebaseerd op tests
die tussen 2012 en 2016 zijn uitgevoerd door het Franse Nationale Frequentie Agentschap (ANFR) op
bijna 400 van de best verkopende mobiele telefoons in Europa en liggen aan de basis van het
internationale gezondheids- en industriële schandaal genaamd Phonegate. We zijn allemaal al meer
dan 20 jaar blootgesteld aan dezelfde en zelfs vaak hogere niveaus als die bestudeerd op ratten en
muizen in de context van de NTP-studie. Interventie voor het NTP
Na drie dagen van technische en wetenschappelijke debatten en de onthullingen over de massale
overmatige blootstelling van honderden miljoenen gebruikers, gaf Dr. John Bucher voor
verslaggevers advies over hoe gebruikers zich tegen blootstelling aan straling kunnen beschermen
door de telefoon op een afstand van het lichaam te houden. Dit is een duidelijke stap voorwaarts en
een krachtig signaal aan de regelgevers, fabrikanten en overheidsinstanties. Zie de verklaring van Dr.
Bucher op YouTube.
Dr. Annie Sasco, arts en epidemioloog, voormalig directeur van de eenheid Kankerpreventie
Epidemiologie van het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek Wereldgezondheidsorganisatie (IARC-WHO), was ook aanwezig en sprak tijdens de hoorzitting. Bij
haar terugkeer in Frankrijk concludeert ze: "Al bijna tien jaar roep ik andere artsen en
wetenschappers op om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van mobiele telefoons. Het

IARC concludeerde in 2011 dat blootstelling aan elektromagnetische velden een potentiële
carcinogene stof is, aangezien andere epidemiologische studies het risico van hersentumoren bij
intensieve gebruikers hebben bevestigd. Op 28 maart 2018 stemden de externe reviewers van het
NTP-onderzoek voor een verhoging van het kankerverwekkendheidsniveau van verschillende
tumoren en merkten ook andere negatieve gezondheidseffecten op, in het bijzonder voor het hart.
Meer dan ooit is het tijd voor maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking en
in het bijzonder van kinderen.
De vraag is nu hoeveel honderdduizenden en miljoenen mensen lijden aan verschillende ziekten,
waaronder de agressieve hersenkanker (glioblastoom), die mogelijk in verband kan worden gebracht
met de carcinogene effecten van straling, en hoe het tegelijkertijd door het volledig falen van het
internationale regelgevingsstelsel mogelijk is geworden mobiele telefoons op de markt te brengen
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van gebruikers, in het bijzonder kinderen. Verdubbeling van
glioblastomen in Engeland tussen 1975 en 2015.
We moeten zeker overwegen om de bijna vijf procent van de mensen die in Frankrijk als
elektrohypersensitief zijn aangemerkt, erbij op te tellen. Alleen al voor ons land zijn er meer dan drie
miljoen mensen die in hun dagelijks leven met min of meer ernstige handicaps als gevolg van deze
ziekte, zoals bevestigd in het meest recente rapport van het Franse nationale agentschap voor
voedsel, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk (ANSES), hoewel het verband tussen
blootstelling aan stralingradiofrequenties door dit agentschap nog niet wetenschappelijk is bewezen.
Met het oog op de volksgezondheid vragen we de minister van Milieu- en Inclusieve Transitie,
Nicolas Hulot, en de minister van Solidariteit en Gezondheid, Agnès Buzyn, om een ontmoeting met
ons om voorlichtings- en beschermingsmaatregelen voor gebruikers van mobiele telefoons op Frans
en Europees niveau te overwegen.
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