Hersentumor door
mobiel bellen?
Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is
het gebruik van mobiele telefonie fors
gestegen, momenteel zijn er meer dan
1,2 mobiele telefoons per Nederlandse
inwoner. Aan het gebruik van mobiele
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telefoons worden verschillende aandoeningen toegeschreven. De vraag of een
toename van het gebruik van de mobiele telefoon leidt tot een hogere incidentie hersentumoren (zoals glioom) is
nog niet opgehelderd.
Amerikaanse onderzoekers berekenden op basis van resultaten uit 2 recente
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