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Niet naar school vanwege de 'straling' 

Een 13-jarige scholier zit al acht maanden thuis. Volgens zijn moeder omdat hij ziek is van de 

elektromagnetische straling. 

DOOR PETER ULLENBROECK 

OOSTERHOUT. 

Hij oogt als een normale, 13-jarige puber. Petje op, beetje verveeld voor zich uitkijkend. Maar 

waar leeftijdsgenootjes doordeweeks op school zitten, zit Flynn thuis. Al acht maanden. Zijn 

moeder Jay (43)* haalde hem begin dit jaar van school vanwege de 'ziekmakende straling'. 

Flynn heeft last van EHS is haar vaste overtuiging. Dat staat voor Electro High Sensitivity, 

ofwel overgevoeligheid voor elektromagnetische straling. En die straling is er volgens Jay 

volop op de Nederlandse scholen waar draadloos internet en het gebruik van mobieltjes net zo 

normaal zijn als ijs op de Noordpool. Ook op basisschool De Wissel, een school voor speciaal 

onderwijs in Oosterhout, waar Flynn tot begin dit jaar in groep 8 zat. Jay: "Hij kwam steeds 

vaker thuis met een bloedneus, klagend over hoofdpijn, moeilijk lopen. Het werd erger en 

erger. Toen heb ik ingegrepen." 

Ze schakelt iemand in die metingen verricht op school. Die komt tot de conclusie dat de 

school stijf staat van de elektromagnetische straling. Niet in de laatste plaats door twee 

zendmasten die om het schoolgebouw staan. "Die straalden keihard naar binnen." Voor Jay is 

dat de druppel. Ze haalt haar zoon van school, leerplicht of niet. "De gezondheid van mijn 

kind gaat voor alles." 

Ze doet haar verhaal in haar rijtjeswoning in Oosterhout waar niet alleen voor de sier kaarsjes 

op tafel staan maar ook omdat de elektriciteit in huis regelmatig uitgeschakeld is. Want ook 

die zorgt voor straling. 

Jay, die psychologie studeerde maar moet rondkomen van een bijstandsuitkering, lijdt naar 

eigen zeggen zelf ook al jaren aan EHS. Ze is overtuigd van haar gelijk, tot verbijstering van 

haar omgeving. Buurtbewoners, haar ex, zelfs haar ouders trekken de verhalen over de 

klachten die zij en haar zoon zouden hebben door de straling in twijfel. 

Voor de school die aanvankelijk begrip toont, is de maat vol. De leerplichtambtenaar maakt 

proces-verbaal op wegens 'absoluut verzuim'. Want Flynn, die in augustus in het voortgezet 

onderwijs had moeten beginnen, blijkt bij geen enkele school te zijn ingeschreven. Binnenkort 

is de rechtszaak. Volgens woordvoerder Frank Lambregts van de gemeente Oosterhout is 

serieus naar de beweringen van de moeder gekeken. "We hebben een GGZ-arts gevraagd te 

kijken of er een verband is tussen de klachten en de aanwezigheid van elektromagnetische 

straling. Maar die heeft dat verband niet kunnen ontdekken." 
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Om de zorgen van moeder Jay zo veel mogelijk weg te nemen zijn de routers op school 

afgedekt. Lambregts: "Maar ook dat heeft haar niet op andere gedachten kunnen brengen. Dit 

is intriest. Een kind hoort op school te zitten. En wij als gemeente zullen er alles aan doen om 

dat voor elkaar te krijgen." 

Maar geen haar op het hoofd van Jay die daaraan denkt "Welke school dan? Zo'n beetje alle 

scholen hebben wifi, hebben straling. Dan moet ik met Flynn naar het buitenland." 

Ze was al eens met Flynn in Frankrijk en is bereid daar naar terug te gaan als het moet. Echter 

niet als het aan de vader van Flynn, ex-man Mark (46)*, ligt die ook een rechtszaak tegen zijn 

ex is begonnen. Met als inzet de voogdij over het kind. "Ik zal niet toelaten dat ze met Flynn 

naar het buitenland vertrekt. Die jongen hoort op een Nederlandse school thuis." 

Hij hecht weinig waarde aan het verhaal over de elektromagnetische krachten die zijn zoon 

ziek zouden maken. "Ik ben een nuchtere Hollandse boer. Als dat echt zo zou zijn, waarom 

hebben alle andere mensen er dan geen last van? En als Flynn bij mij is, hoor ik hem nooit 

over zijn klachten." 

Jay voelt zich onbegrepen en niet erkend in haar klachten. "Maar ik laat me niet ontmoedigen, 

Dit gevaar is veel groter dan wij allemaal denken en ik blijf de mensen daar voor 

waarschuwen." 

* 

De achternamen van de geïnterviewden zijn bij de redactie bekend. 

 
 

  

 


