Persbericht, 4 februari 2021

Oproep Meldpunt Mondkapjes Nederland: geen mondkapjes voor kinderen op basisscholen
LJOUWERT/LEEUWARDEN – Er moeten beslist geen mondkapjes op basisscholen ingevoerd worden. Dat is
de oproep aan basisscholen vanuit het Meldpunt Mondkapjes Nederland, waar ouders, leerkrachten en
directeuren zich verenigen die tegen mondkapjes op scholen zijn. Op basis van honderden schrijnende
meldingen die het Meldpunt in korte tijd heeft ontvangen en die zijn uitgebracht in een Zwartboek, zijn
mondkapjes volgens hen onverantwoord. Het Zwartboek is naar alles basisscholen in Nederland verstuurd.
Op 8 februari (komende maandag) gaan de basisscholen weer open. Vanuit de regering ligt er nu het ‘dringend
advies’ dat kinderen uit groep 7 en 8 op de gangen en in de openbare ruimtes een niet-werkend mondkapje
moeten dragen. Het Meldpunt Mondkapjes Nederland vindt dat je dat kinderen niet moet aandoen. Het
Meldpunt komt tot dit standpunt op grond van alle meldingen die in korte tijd bij het Meldpunt zijn
binnengekomen, vanuit alle provincies in Nederland. De meldingen zijn ook nog maar een topje van de ijsberg,
wordt vanuit meerdere hoeken aangenomen. De – al dan niet opgelegde – mondkapjes veroorzaken
lichamelijke en mentale gezondheidsklachten bij kinderen. Dat blijkt niet alleen uit wetenschappelijk
onderzoek, maar ook uit de gemaakte meldingen.

Meldpunt Mondkapjes Nederland kan op grond van alle meldingen constateren dat de sfeer op
scholen verhard, dat er excessen plaatsvinden en dat de fysieke en mentale veiligheid van kinderen
in het geding is. In het Zwartboek staan de meest opvallende meldingen welke per provincie zijn
binnengekomen Er staan zeer schokkende en schrijnende situaties tussen, zoals gevallen van
hyperventilatie of een dusdanige hoofdpijn dat kinderen zich ziek melden. Ook situaties waarin
kinderen zich onveilig voelen door een schreeuwende of snauwende en angst uitstralende leerkracht
komen voor. Er zijn zelfs kinderen die de toegang tot school geweigerd wordt. Ook staan er
meldingen tussen waarin kinderen zeggen niet meer te willen leven.
Zo langzamerhand komen er steeds meer signalen binnen over de grote achteruitgang van de
mentale gezondheid van mensen, en met name kinderen en jongeren. Dit blijkt ook uit cijfers van
het Lifelines Corona-onderzoek dat is uitgevoerd door het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.
Meldpunt Mondkapjes Nederland roept de scholen dus op, om in het belang van de gezondheid van
onze kinderen, te weigeren om kinderen te vragen naar het dragen van een mondkapje. We weten
inmiddels wat hier de effecten van zijn en dit mogen wij nog jongere kinderen niet aandoen.
Het Zwartboek is vandaag naar alle basisscholen in Nederland verstuurd.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

Elbrecht Claus, woordvoerster Meldpunt Mondkapjes Nederland (06 412 849 93)
Zwartboek: https://meldpuntmondkapjes.nl/wp-content/uploads/2021/01/Zwartboek-Meldpunt-MondkapjesNederland-en-Ik-wil-gewoon-naar-school-januari-2021.pdf
Wetenschappelijk onderzoek: https://meldpuntmondkapjes.nl/wpcontent/uploads/2021/01/Wetenschappelijke-bewijzen-en-uitspraken-van-deskundigen-over-schadelijkheiden.docx

