
Kinderen en straling 
Floww® kan hulp bieden! 
 
Door: Drs. K.M.W. Janssen 
 
ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, dyslexie…  
Steeds meer kinderen krijgen een label. Hoe 
komt dat? 
 
Kinderen van deze tijd hebben prachtige kwaliteiten zoals (hoog)gevoeligheid, een sterke 
intuïtie en een grote innerlijke wijsheid. Deze generatie gevoelige kinderen raakt snel 
overprikkeld. Dit kan leiden tot allerlei klachten en problemen. Overprikkeling kan ontstaan in 
een drukke omgeving, door verkeerde voeding, medicijngebruik, vaccinaties, onverwerkte 
emoties, een negatief zelfbeeld, stralingsbelasting en nog andere oorzaken. Ik pleit voor een 
holistische kijk op kinderen, met de boodschap achter de klachten als uitgangspunt. Op zoek 
naar de werkelijke oorzaak van klachten en problemen, wordt de factor stralingsbelasting 
nogal eens over het hoofd gezien. 
 
De invloed van straling mag niet onderschat worden. We houden onszelf voor de gek als we 
denken dat straling wel door muren heen kan (van de zendmast naar de mobiele telefoon 
binnenshuis) en dat straling daarentegen niet ons lichaam binnen kan dringen. 
 
Straling kan in bepaalde gevallen een groot aandeel hebben in het ontstaan van klachten. 
Denk aan kinderen met leerproblemen, gedragsstoornissen, bedplassen, hoofdpijn, 
concentratieproblemen, hyperactiviteit, duizeligheid en chronische vermoeidheid. In sommige 
gevallen kan straling zelfs de enige oorzaak zijn. Tijdens mijn werk met kinderen (en ook 
volwassenen) is het uiterst belangrijk om de stralingsbelasting te bepalen. Bij het niet 
herkennen van een stralingsbelasting blijven klachten aanhouden, waardoor het lijkt alsof het 
kind therapieresistent is. In sommige gevallen kan het kind zelfs onterecht voor de rest van 
zijn/haar leven een label opgeplakt krijgen. 
 
Kinderen beschermen tegen straling met de producten  van Floww®  
Bij een stralingsbelasting is het noodzakelijk om het kind te behandelen met Floww® drops : 
het lichaam raakt op deze manier bevrijd van de negatieve gevolgen van straling. Het kind 
dient echter niet opnieuw belast te raken met straling. Straling is immers overal: op school, 
thuis, buiten, bij vriendjes en familie.  
 
Het is aan te raden om kinderen een personalfloww  small bij zich te laten dragen 
(bijvoorbeeld in de broekzak): deze biedt bescherming op school, thuis en overal waar het 
kind zich naartoe verplaatst. Veel kinderen dragen hun mobiele telefoon in hun broekzak. 
Men moet niet raar opkijken dat de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst het percentage 
jonge stellen dat geen kinderen kan krijgen drastisch hoger zal zijn. Daarom adviseer ik 
ouders om een mobilefloww  op de mobiele telefoon van hun kinderen te plaatsen. Dit biedt 
bescherming tegen straling van de mobiele telefoon. De screenfloww  biedt uitkomst bij de 
computer en de homefloww  set beschermt tegen straling in huis… Het kind in zijn kracht 
met Floww®! 
 
 
            __________________________________________________________________ 
 
 
Drs. K.M.W. Janssen is auteur van het boek ‘Kinderen bewust (op)voeden’, ISBN: 978 90 819 0070 6.  
Zij pleit voor een holistische benadering van een nieuwe generatie kinderen. Het boek biedt inspirerende 
inzichten en een nieuwe aanpak van lichamelijke klachten, emotionele problemen, gedragsproblemen en 
leerproblemen. 
 
Disclaimer . Bovenstaande bevindingen van Drs. K.M.W. Janssen zijn geen medisch wetenschappelijk (bewezen) feiten en 
mogen dan ook niet beschouwd  worden als een (medische) claim dat klachten, ziekten, leerproblemen of andere problemen 
kunnen worden voorkomen of te genezen c.q. te behandelen zijn. 


