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Symboliek voorkant boek: 

Het stukje van de wereld waar ik ben geboren. Waar ik het ook een voorrecht vind om 
geboren te mogen worden. Een land waar vrede is. Een land waar armoede niet vergeleken 
kan worden met derde wereldlanden. Er is armoede in ons land, daar ben ik me van bewust, 
maar anders. Een land waar een democratie heerst (dacht ik altijd) en geen lijfelijke oorlog 
is. Een land waar mensen in ieder geval zelf kunnen en mogen denken. Een land met 
buurlanden, waar de grenzen vervaagd zijn en waar vooral het rechtse land zich (Duitsland) 
dicht bij mijn geboorteplaats bevind. Mijn geboorteplaats waar ik 47 jaar gewoond heb. 
Waar ik mijn jeugd heb doorgebracht, mijn eerste werkplek heb gevonden en daar goed 10 
jaar heb gewerkt. Samen met kleuters op wat toen nog kleuterschool heette. Tot ik moeder 
mocht worden en het in die tijd nog heel gewoon was dat je koos om te stoppen met werken 
en de belangrijkste functie van de wereld ging uitoefenen (het moederschap). Dit mooie land 
met zijn prachtige flora en fauna. Waar ik geloof in respect voor de mens en de aarde. De 
natuur waar ik als bewoner op deze aarde gebruik van mag maken en biologische, seizoens-
gerichte, verse producten mag ontvangen, door biologisch te tuinieren. Dat je zo een 
bijdrage kunt leveren aan alle ander levend organismen, aan de kringloop van het voedsel. 
Met respect omgaan met alles wat de natuur je te bieden heeft. De natuur met al zijn 
bloemen, kruiden en struiken en al zijn levende dieren. De natuur waar ik van genieten kan 
in al zijn schoonheid en de zorgen en muizenissen vergeten kan. 

De koninginnepage staat symboliek voor de prachtige natuurgebieden. Graag mag ik daar in 
rond wandelen, met respect en verwondering voor al het moois wat er is. Dit stukje 
Nederlandland gevangen in een cirkel. Symbool voor de wereld. Helaas niet helemaal rond. 
Wanneer de cijfers van de klok erin zouden staan dan is er een opening te vinden in de buurt 
van de 10, 11 en bijna 12. Het is vijf voor twaalf wil dit zeggen. Er moet snel iets gebeuren. 
De aarde scheurt open door een bliksemschicht. Symbool voor straling. De bliksem welke 
zorgt voor de natuurlijke straling in onze atmosfeer, welke de mens nodig heeft om te 
kunnen leven. Een mens bezit namelijk receptoren om de natuurlijke straling te kunnen 
ontvangen. En hier zit het venijn misschien. De straling wordt te hoog op deze wereld. Te 
hoog gemaakt door mensenhanden. Door de technische straling of kunstmatige straling. Nu 
al is er een grote groep mensen die hierdoor niet meer kunnen functioneren. In Nederland 
officieel al 840.000 mensen en waarschijnlijk veel meer, wanneer artsen de juiste diagnose 
mogen stellen. Mensen die tot dan maar ontslag moeten nemen omdat de artsen niet 
geloven dat je heel ziek kunt worden van al de kunstmatige straling. Een wereld waar 
wetenschappers stug vasthouden aan geleerde principes. Alleen het zichtbare is 
wetenschappelijk te verklaren maar straling is niet zichtbaar, dus niet te verklaren. Maar 
gelukkig waar veel wetenschappers wél waarschuwen voor de kunstmatige straling.  

Voor mij, na een moeilijke tijd van angst, wanhoop voor zoveel onbegrip, ook een ander 
symbool. Het symbool van de Ziel. Het symbool van Zijn. Wetend dat ik niet alleen fysiek en 
geest ben, maar ook Ziel. Dat er een contact is met energieën waardoor deze ervaring zin 
krijgt. Juist door deze ervaring waardoor ik me weer ga her- inneren. Her- inneren waarom ik 
eigenlijk op aarde ben. Herinneren waarom ik mens ben en ervaringen mag en moet 
opdoen. 
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Een vrolijk gekleurde voorkant omdat het leven ook vrolijk is wanneer je er oog voor hebt. 
Rood, blauw en geel: de basiskleuren. De zuivere kleuren waar je mee begint. Vandaar uit 
maak je combinaties, ga je mengen. De zuivere vorm verbeeldend van ons begin en vandaar 
uit ga je het leven ervaren. 
 
Ons verhaal  
Geboren en getogen in de Achterhoek. In Lichtenvoorde, wat nu bij de gemeente oost-Gelre 
hoort. Gewerkt als kleuterleidster en de opleiding gehad op de KLOS in Enschede. Getrouwd 
ben ik in 1982 met Tonnie Luttikhold en we mochten de ouders worden van twee geweldige 
jongens. In 2003 zijn we verhuisd naar een klein gehucht (ook in de gemeente Oost-Gelre) 
waar we onwetend onder een kerktoren kwamen te wonen. Onwetend dat er GSM masten 
voor de mobiele telefonie in verstopt waren. Een stralende kerktoren dus! Het boek: Help de 
kerktoren geeft straling is hier op gebaseerd. Zelf hadden we alles aan draad (het was toen 
nog geen gemeengoed). De 900 megahertz GSM antennes zaten er al op en later kwamen er 
de 1800 megahertz antennes bij. Mijn zoon van toen 17 jaar werd meteen ziek en 3,5 jaar 
later kreeg ik het ook. Ik moest ontslag nemen op mijn werk want op kantoor werd een 
DECT- telefoon en wifi geplaatst. Ik kon er niet zijn en werd er ziek van.  
 
De constatering dat dit gebeurde en dat naar mijn mening dit iedereen kon gebeuren, was 
schokkend. Ik verloor mijn blindelings vertrouwen in mensen en mijn kijk op de politiek. Het 
werd mijn ‘missie’ om mensen te waarschuwen. Laat niemand overkomen wat ons gezin 
overkomt. Het is moeilijk om met zoveel onrecht toch positief te zijn. Om te blijven genieten 
van wat de natuur ons biedt. In februari 2016 lees ik op de site van de regionale krant dat er 
betere dekking komt door een extra mast in het buitengebied van Aalten te plaatsen. Er 
zitten op dit moment nog gaten in de dekking in de buurtschappen Haart, de Heurne en 
Dale. De burgemeester van gemeente Aalten: "er is ons door KPN beloofd dat er een nieuwe 
mast bij komt, maar niet waar en wanneer." Ik nodig de burgemeester uit als burgervader en 
eind februari komt hij op mijn uitnodiging. De mast die er komt is niet tegen te houden, 
want de wens om draadloos bereik is groot. Maar weten al die mensen ook dat er 
elektrogevoelige mensen zijn die hier niet tegen kunnen? Mensen zoals iedereen maar de 
pech hebben om niet mee te kunnen komen in deze digitale wereld? De burgemeester geeft 
toe dat hij meer nieuws hoort dan hij al die jaren heeft vernomen. De voorlichting naar 
burgers is té eenzijdig. 21 mei weet ik dat de mast tegenover onze woning komt. Na aan te 
geven bij de gemeente dat we ook recht hebben om te wonen zonder pijn, wordt 14 juli 
duidelijk dat het wél tegenover ons komt en niet 1,4 kilometer bij onze woning vandaan, wat 
ook een opstelpunt was. Lees in de bijlage hoe dit afloopt. 
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Hoofdstuk 1 
 
Natuurlijk magnetische velden 

Ons lichaam bestaat voor ongeveer 65% uit water, dat weten we allemaal. Niet zo algemeen 
bekend is, dat ons lichaam in het hoofd vele kleine magneten bezit. Natuurlijke 
elektromagnetische velden die een belangrijke rol hierbij spelen. Een rol van levensbelang. 
 
Magnetiet (natuurlijk magneet) 

Onze hersenen bevatten vijf miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel. Het 
hersenvlies bevat 100 miljoen magnetietkristallen per gram weefsel. De magnetietkristallen 
worden beschermd door een membraam. Het magnetosoom. Magnetosomen zijn als het 
ware de zintuigen die in staat zijn om de veranderingen in het elektromagnetisch veld, waar 
te kunnen nemen. Veranderingen die ervoor kunnen zorgen dat de cellen met magnetiet 
een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigt.  
 
Het natuurlijk magnetisch veld op en rondom de aarde wordt gevormd door verschillende feiten. 
Onder ander door: 

✓ het aardmagnetisch veld 
Ontstaan door stroming van magnetische mineralen en elementen in de aardkern. Het 
aardmagneet veld reikt tot de magnetosfeer (de magnetosfeer gaat tot vele duizenden 
kilometers de ruimte in). Het aardmagnetisch veld beschermt de aarde voor de ioniserende 
straling van de zon en kosmische straling.  
 
✓ de aardkern 

De binnenkern van de aarde bevindt zich op een diepte van 5100 kilometer onder het 
aardoppervlak. Zie de aardkern als een denkbeeldige grote bol. De binnenkern bestaat uit 
vast materiaal, voornamelijk ijzer. De buitenkern bestaat uit een dikke laag vloeibaar 
materiaal. Ook hoofdzakelijk ijzer. Door de draaiing van de aarde en de stromingen van de 
binnenkern en buitenkern, ontstaat het aardmagnetisch veld. 22 mei 2013 zijn 
wetenschappers tot de conclusie gekomen dat de temperatuur op de grens van binnenkern 
en buitenkern 6000 graden bedraagt.  
 
✓ zonnevlammen  

Door het vrijkomen van energie ontstaat er een explosie op het oppervlak van de zon, 
waarbij een stroom van elektrisch geladen deeltjes vrijkomen (elektronen, protonen, 
alfadeeltjes en ionen), de zonnewind genoemd. Een klein gedeelte van de deeltjesstroom 
bereikt na ongeveer 26 uur de aardse atmosfeer waar bij de polen een kleurrijk, vlammend 
en bewegend lichtspektakel te bewonderen valt het poollicht. Het is het vrijkomen van de 
elektrisch geladen deeltjesstroom door te botsen op atomen zuurstof en stikstof.  
 
✓ magnetische stormen 

Wanneer er op de zon veel zonneuitbarstingen zijn worden er veel elektrisch geladen 
deeltjes naar de aarde uitgestoten. Dit noemen we magnetische stormen. Deze stormen 
veroorzaken elektrische velden in de magnetosfeer. 
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 Elektrische velden die het vliegverkeer lam kunnen leggen en de elektronische en draadloze 
apparatuur op aarde beïnvloeden. 
 
✓ onweer 

Bliksemschichten zorgen in de aardatmosfeer voor de juiste elektromagnetische trilling. 
Voor de juiste frequentie. De frequentie welke de mens nodig heeft om te kunnen leven. De 
Schumann resonantie genoemd. De Duitse natuurkundige professor W.O. Schumann 
ontdekte in 1952 dat er elektromagnetische golven in de atmosfeer met een frequentie van 
7.83 Hz. gemiddeld een belangrijk rol spelen in de hersenen bij verschillende 
levensprocessen. Alle biologische- en neurologische processen zijn een werking van 
interacties en elektromagnetische velden. De ontlading bij onweer speelt een grote rol om 
deze frequentie van 7.83Hz. op peil te houden. 
 
✓ geopathische zones 

Gebieden en plekken op de aardkorst waar een sterke energie heerst. In de volksmond 
aardstralen genoemd. Stroompjes water diep in de grond, maar ook aardbreuken, 
aardverschuivingen en energielijnen kunnen verstoringen geven aan het aardmagnetisch 
veld.  
 

Hoofdstuk 2 
 
Kunstmatige straling of technische straling wordt gevormd door verschillende feiten 

Elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden en ons milieu en onze atmosfeer 
in geslingerd. Denk aan: 
 
✓ HAARP 

Haarp is een wetenschappelijk project met als doel beheersing over de elektronische 
eigenschappen van de ionisfeer. Om het te laten regenen waar het te droog is en om 
regenwolken te laten stoppen wanneer het teveel regent. Er zijn verschillende plekken 
wereldwijd waar de ultra hoge frequentiemasten en zeer hoge frequentiemasten staan 
opgesteld (zie bijlage). 
 
✓ De deeltjesversneller 

In 2008 is in Zwiterland een enorme buis met een lengte van 27 kilometer in gebruik 
genomen. Geladen deeltjes worden tot energieniveaus gebracht door ze te versnellen tot in 
de buurt van de snelheid van het licht. Dit versnellen gebeurt met sterke elektrische en 
magnetische velden. Het doel is om onderzoek te verrichten naar de oerknal. Er wordt 
gebruik gemaakt van de grootste magneet ter wereld. Nog zwaarder dan de hele Eiffeltoren! 
 
✓ Antenne- installaties 

Installaties die nodig zijn om de draadloze data overdracht naar alle smartphones, 
mobieltjes, tablets en wat er allemaal nog meer komt om te verkopen. Deze gemaakte 
frequentiegolven vervuilen sinds de laatste jaren ons milieu steeds meer.  
 
 
 
Frequentiegolven die door muren heen gaan. Dus ook door het menselijk lichaam.  
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Natuurlijke straling 

Natuurlijk elektromagnetische velden komen van nature op aarde voor. Mensen, dieren en 
planten, hebben natuurlijke elektromagnetische velden nodig om te kunnen leven en te 
ontwikkelen. De lichaamscellen van de organen communiceren met elkaar met een 
meetbaar elektromagnetisch veld. Elektromagnetisme van:  
✓ het aardmagnetisch veld; 
✓ de bliksem; 
✓ het zichtbaar licht;  
✓ de ultraviolette straling van de zon  
✓ kosmische straling.  

 
Wat zijn laagfrequente magnetische wisselvelden? 

Magnetische wisselvelden ontstaan in alle installaties die stroom vragen. In leidingen, 
verlengkabels, transformators, hoogspanningskabels, machines en lampen. De grootte van 
een magnetisch wisselveld wordt in nanoTesla (nT) weergegeven. Wanneer er stroom door 
heen wordt getransporteerd spreken we van magnetische wisselvelden en vraagt een 
apparaat geen stroom dan is het een elektrisch wisselveld. 
 
Lichtnet, elektriciteitsnet of laagspanningsnet 

Van energiecentrale naar eindgebruiker is een stelsel van leidingen aangelegd om de energie 
(stroom) te transporteren. Het elektriciteitsnet. Meestal komt het bij woningen en bedrijven 
binnen in de meterkast. Vanaf de meterkast lopen de leidingen (het lichtnet) door muren, 
onder kruipruimtes en tussen plafonds naar kamers en plekken waar een stopcontact zit. 
Daar waar we stroom nodig hebben voor verlichting en - huishoudelijke - apparaten. Op ons 
lichtnet staat 230 volt en in heel Europa is gekozen voor wisselstroom (AC). Bij wisselstroom 
wisselen de elektronen van richting en geven een spanning die steeds van richting verandert. 
Deze wisselspanning van het lichtnet, heeft een frequentie van 50 hertz. Een hertz komt 
overeen met 1 seconde. De meeste apparaten in huis werken op gelijkstroom. Gelijkstroom 
(DC) waar de elektronen één richting opstromen. Gelijkstroom is echter moeilijk te 
transporteren van elektriciteitscentrale naar gebruiker, vandaar de keus voor wisselstroom. 
Huishoudelijke en elektronische apparaten worden hiervoor aangepast. In elk apparaat 
wordt een AC/DC inverter ingebouwd. Een elektronische schakeling die gelijkstroom omzet 
in wisselstroom. 
 
Elektrisch wisselveld 

We spreken dus van een elektrisch wisselveld (of laagfrequente straling), wanneer er 
wisselspanningen ontstaan in de leidingen en in snoeren van apparaten. Leidingen die 
verborgen zitten in muren en plafonds. Deze spanningen gaan door de leiding en door de 
muur. De mens dicht bij de muur pakt deze spanning op en deze stralingen veroorzaken 
inwendig kunstmatige stromingen. Die atomen in je lichaam die normaal rechtsom draaien, 
gaan dan linksom draaien (elektronen spininversie). Niets werkt meer in je lijf zoals het moet 
werken.  
Men meet de elektrische veldsterkte in Volt per meter (V/m). Deze velden zetten het 
lichaam van een mens die in het veld verblijft dus onder spanning. Dit veld ontstaat bij alle 
snoeren, kabels en leidingen, wanneer deze aan het lichtnet aangesloten zijn, ook wanneer 
er geen stroom gebruikt wordt. Ook kunnen zelfs wanden en plafonds waarin leidingen 
lopen ‘aankoppelen’ en over een groot oppervlak een elektrisch veld uitstralen. 
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Magnetisch veld 

Naast het laagfrequent elektrisch wisselveld, heeft de stroom een magnetisch veld.  
Alles wat werkt en stroomt, heeft een magnetisch veld. Dus ook ons lichtnet en ook alle 
apparaten die werken. En net als de elektrische wisselvelden gaan ook magnetische velden 
dwars door muren heen.  
 
Energiezuinige apparaten en ‘vuile stroom’ 

Alle apparatuur heeft stroom nodig. Om nu zo min mogelijk stroom te vragen zijn er 
energiezuinige apparaten op de markt gekomen. Deze energiezuinige apparaten hebben niet 
het hele stroomaanbod nodig. Neen, ze plukken hapjes stroom van het lichtnet. Het mooie 
patroon van de 50 Hertz in gelijkmatige ronde boogjes, wordt veranderd in een blokpatroon. 
Geen ronde vormen meer maar strakke rechte lijnen, als blokken. Dit blokjespatroon heeft 
eveneens invloed op een organisme, op een mens. En dit noemen we nu vuile stroom! Naast 
het feit wat de wisselstroom al die jaren heeft gedaan met een organisme is het sinds de 
energiezuinige apparatuur een stuk onaangenamer geworden in je eigen woning. Van ons 
lichtlicht wordt door wetenschappers gezegd dat het een oorzaak kan zijn van 
welvaartsziekten. Van ADD/ADHD, chronische vermoeidheid, reuma, ALS, diabetes, MCS, 
fibromyalgie, astma en concentratieproblemen. Deze gezondheidsproblemen door 
elektrificatie (tussen 1880 en 1930. In 1882 is de eerste elektriciteitscentrale gebouwd) zijn 
ook van daarna. 
 
Grote instellingen zoals ziekenhuizen hebben ook de verplichting om deze vuile stroom 
schoon terug te leveren aan het energiebedrijf. Bij particulieren bestaat deze verplichting 
niet. Woon je dus in een flatgebouw krijg je de vuile stoom binnen van een ander! Je zult 
maar gevoelig zijn voor dat veranderende blokjes-patroon! 
 
Verschil tussen natuurlijke- en kunstmatige elektromagnetische straling met betrekking tot de 
gezondheid 

De invloeden van de natuurlijke elektromagnetische velden zijn belangrijk voor alle leven op 
aarde, maar wat is de invloed van de kunstmatige elektromagnetische velden op aarde. 
Elektromagnetische velden van de steeds meerdere zendmasten op aarde. In een studie 
door Dr. Dimitris J. Panagopoulos (Universiteit van Athene), professor Olle Johansson 
(Karolinska Instituut in Zweden) en Dr. George L. Carlo (voorzitter Wireless Technology 
research LLC) van oktober 2015, werden zendtechnieken zoals 4G+ en 5G onderzocht, ten 
opzichte van de volksgezondheid. 
 
Wat zijn elektromagnetische velden (EMV)? 

Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading en een magnetisch veld wanneer de 
elektriciteit ‘stroomt’.  
 
 
We spreken dan van een 'elektromagnetisch veld' (EMV). Bij het apparaat welke het 
elektromagnetisch veld produceert, is de sterkte van het elektromagnetische veld het 
grootst en neemt af al naar gelang de afstand groter wordt. Het aantal golfbewegingen 
(trillingen) per seconde is de frequentie waarvan het Internationale Stelsel van Eenheden (IS) 
hertz (Hz.) is. 
 

http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/374-polarisatie-het-verschil-tussen-man-made-en-natuurlijke-straling
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Het effect van elektromagnetische velden op een lichaam 

De effecten op een lichaam, plant of dier, hangen af van de sterkte van het 
elektromagnetische veld. Van de lage frequenties van drie Hz. tot dertig MHz. (megahertz) 
tot de hoge frequenties van 300 MHz. tot 300 gigahertz (GHz.). Lagere frequenties kunnen 
zintuigen of zenuwen prikkelen zoals van de lage frequenties van hoogspanningslijnen en 
velden met hogere frequenties kunnen een lichaam opwarmen, zoals de zendmasten voor 
de mobiele telecommunicatie. Om een mens hiervoor te beschermen is internationaal de 
Specific Absorption Rate (SAR waarde) opgesteld. De SAR-waarde geeft de hoeveelheid 
energie aan dat is toegestaan bij een lichaam (vooral het hoofd). Bij een te hoge waarde 
kunnen cellen en weefsels beschadigd raken, doordat de temperatuur te hoog oploopt. De 
richtlijn van de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling 
(ICNIRP) is, dat de SAR-waarde niet meer dan 2W/kg (watt per kilogram) mag bedragen. Dit 
wordt het thermisch effect genoemd, het opwarmeffect.  
 
Discussie biologisch effect 

Dat elektromagnetische straling een thermisch effect heeft is wetenschappelijk bewezen en 
aanvaard. Dat er meerdere effecten zijn is anno 2017 een punt van discussie. Van de 
ioniserende straling (die ontstaat bij radioactiviteit) is het bekend dat het schadelijk kan zijn 
voor een lichaam, dier of plant. Cellen worden gedood of kunnen veranderen en geven 
directe schade, zelfs bij een zeer lage blootstelling aan ioniserende straling, kan een nadelig 
effect niet worden uitgesloten. De discussie over een biologisch effect gaat over niet-
ioniserende elektromagnetische velden, waarvan de vraag is of deze velden ook schade 
kunnen geven aan een mens, aan dier en plant.  
 
Studie naar het biologisch effect 

In de studie door Dr. Dimitris J. Panagopoulos, professor Olle Johansson en Dr. George L. 
Carlo, worden verschillende soorten zendtechnieken onderzocht in relatie tot het biologisch 
effect van het menselijk lichaam. De vierde generatie (4G) zendtechnieken is onderzocht, 
welke anno 2016 uitgebreid zijn met 4G+ en opgevolgd zal worden door de volgende 
generatie, 5G. Uit ervaring blijkt dat vooral de hoeveelheid en de sterkte van datasignalen, 
invloed kan hebben op de gezondheid van het lichaam. De vorige generaties 2G en 3G geven 
niet massaal gezondheidsproblemen omdat de elektromagnetische velden niet zo sterk en 
intensief zijn en geven alleen bij nu al een gedeelte van de wereldbevolking, 
gezondheidsproblemen. De volgende generaties dataoverdracht, 4G en 5G, hebben een 
snellere en veel sterkere dataoverdracht. Dit kan betekenen dat de hele mensheid 
gezondheidsproblemen zal oplopen, waarschuwen de onderzoekers. Door de studie bleek de 
polarisatie van de natuurlijke EMV namelijk anders te zijn dan van de kunstmatige EMV.  
 
Lichaamscellen zijn anders gepolariseerd dan van zendmasten 

Zintuigcellen van het menselijk lichaam zijn gepolariseerd. Dit betekent dat er een 
spanningsverschil is tussen de binnenkant en de buitenkant van de cel waardoor processen 
in het lichaam hun functie kunnen uitvoeren. Straling afkomstig van kunstmatige bronnen 
zijn echter anders gepolariseerd dan de menselijke zenuwcellen. Het lichaam probeert zich 
bij blootstelling aan deze kunstmatige straling, aan te passen. Zenuwcellen raken in de war 
raken met de mogelijkheid dat ze zich niet meer goed kunnen richten op hun eigenlijke 
functie, met op den duur diverse ziektebeelden tot gevolg. Het biologisch effect, wat voor de 
één eerder tot uiting komt dan voor de ander. De elektromagnetische velden kunnen in de 
eerste instantie vage klachten veroorzaken. Klachten zoals: 
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✓ slecht slapen;  
✓ hoofdpijn;  
✓ spierpijn; 
✓ moeheid; 
✓ tinnitus (constante piep in de oren); 
✓ hartritmestoornissen; 
✓ jeuk; 
✓ ongeconcentreerd zijn. 

 
De gevoeligheid kan zich langzaam opbouwen in het lichaam (wat een lange tijd kan duren 
en voor iedereen verschillend is) en veel ernstige biologische effecten geven als:  
DNA beschadigingen wat kan leiden tot DNA-breuken; 
✓ het ontstaan van tumoren; 
✓ cel functies veranderen; 
✓ doorlaatbaarheid van de hersen-bloed barrière; 
✓ beschadiging van de voortplantingscellen.  

 
Conclusie 
In de studie tonen de wetenschappers aan dat gepolariseerde kunstmatige niet-ioniserende 
elektromagnetische velden, de mogelijkheid hebben om storende effecten te veroorzaken 
aan een lichaam. Dat dit niet het geval is met de natuurlijke niet-ioniserende 
elektromagnetische velden. Dat de rol van biologische effecten onderschat is in de voorbij 
gaande studie omdat de rol van de polarisatie van niet-ioniserende EMV, zoals beschreven in 
de studie, grotendeels onderschat is. 
 
Onderzoeken wat betreft de lange termijn 

De effecten van draadloze communicatie uitten zich bij de meeste mensen na lange tijd op 
de gezondheid van de mens. Studies uit West-Europa baseren zich vaak op de korte tijd en 
geven dan geen gezondheidseffecten op de draadloze communicatie. . Studies uit Oost-
Europa richten zich wél op de lange-termijn. In 1948 is daar begonnen met het onderzoeken 
wat het effect zijn van elektromagnetische velden op de gezondheid van de mens. Deze 
onderzoeken waarschuwen dat de gezondheid van de mens in gevaar komt door draadloze 
apparaten in het spectrum van de niet-ioniserende straling. 
 
Het onderzoek 
19 december 2016 is er een brochure uitgekomen door onderzoek van:  
✓ Prof. Dr. med. Karl Hecht (emeritus hoogleraar op het gebied van bio-

elektromagnetisme en biologische effecten op een mensenlichaam);  
✓ Dr. med. Markus Kern (psychosomatisch geneeskunde); 
✓ Prof. Dr phil. Karl Richter (emeritus literatuurwetenschapper en samen met Markus 

Kern richtte hij Kompetenzinitiative* op);  
✓ Dr. med. Hans-Christoph Scheiner (alternatieve huisarts. Overleden in 2012). 

 
*Kompetenzinitiative is een internationale vereniging van artsen, wetenschappers, 
advocaten en ingenieurs die voor de gezondheidszorg opkomen en voor de bescherming van 
het milieu, vooral op het gebied van de draadloze communicatie. Dit werd bereikt door meer  
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dan 70 jaren onafhankelijk onderzoek, publicaties en conferenties te bestuderen met als 
uitgangspunt dat gezondheid geen handelswaar is.  
 
Effecten van de draadloze communicatietechnologieën 

De brochure gaat over de lange termijn wat betreft blootstelling van elektromagnetische 
velden en de impact op een mensenlichaam. Geven de kunstmatig gemaakte 
elektromagnetische velden van de niet-ioniserende straling in het frequentiegebied 3 hertz 
tot 300 gigahertz (de radiostraling), biologische effecten bij een mensenlichaam, naast het 
thermische effect (opwarmeffect)? Niet-ioniserende straling bestaat officieel uit 
elektromagnetische golven met een energie die te laag is om gezondheidsschade te 
veroorzaken. Hier vallen de ultraviolette straling en de elektromagnetische velden onder. 
Studies uit West-Europa om de biologische effecten hiervan te onderzoeken zijn te kort voor 
een lange- termijn onderzoek. Een thermisch effect is wel officieel in 1998 geconstateerd 
door de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) 
en houdt in dat van alle draadloze communicatie de SAR-waarde (Specific Absorption Rate) 
officieel niet meer dan twee watt per kilogram mag bedragen. Deze norm is bepaald door 
metingen op een zak vloeistof, die men blootstelde aan straling gelijk aan de mobiele 
telefoon. Deze zak met water moest dan model staan voor het menselijk hoofd. Nederland 
behoort als enige Europese land zowel qua dekking als qua snelheid van mobiel internet tot 
de top-10 van de wereld. Uit onderzoek in 2016, in opdracht van de Europese Commissie, 
blijkt dat Nederland een 4G-dekking van ruim 99% heeft. De Nederlandse overheid neemt de 
adviezen over de veiligheid voor de gezondheid met betrekking tot de niet-ioniserende 
radiostraling over van: 
✓ het Kennisplatform Elektromagnetische Velden; 
✓ de GGD; 
✓ de Gezondheidsraad. 

 
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (kennisplatform EMV) 

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid, met het voorzitterschap van 
burgemeester Rombouts van Den Bosch, heeft als taak om wetenschappelijke informatie 
over elektromagnetische straling bekend te maken. Het Kennisplatform Elektromagnetische 
Velden en Gezondheid (waarin onder meer TNO, GGD, KEMA en RIVM samenwerken) zegt 
anno 2017 dat sommige mensen gezondheidsklachten ervaren als zij in de buurt komen van 
bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt 
‘elektrogevoeligheid’genoemd. Duidelijk is het wanneer de bron wordt uitgeschakeld, de 
klachten verdwijnen. Het wetenschappelijk bewijs ontbreekt maar bevestiging kan niet 
worden uitgesloten dat een aantal mensen daadwerkelijk gevoelig zijn voor 
elektromagnetische velden van onder ander de zendmast, de smartphone, wifi en de DECT- 
telefoon. De klachten die door elektrogevoeligen worden ervaren zijn reëel en ernstig en 
kunnen de kwaliteit van het leven ernstig aantasten. Omdat volgens het Kennisplatform 
EMV niet duidelijk is wat de oorzaak kan zijn, zijn erin 2017 drie mogelijke verklaringen voor, 
namelijk: 
✓ de klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden; 
✓ de klachten hebben een psychische oorzaak; 
✓ de klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten. 
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De GGD 

De burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding 
van de gemeentelijke gezondheidsdiensten. Alle Nederlandse gemeenten hebben 
samenwerkingsverbanden afgesloten, om efficiënter te kunnen werken. Wettelijke taken 
van de GGD zijn onder meer: 
✓ jeugdgezondheidszorg;  
✓ medische milieukunde; 
✓ gezondheidsvoorlichting; 
✓ geneeskundige hulpverlening in de regio. 

 

In de afweging tussen locaties waar een mast kan komen geeft de GGD GHOR 
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland sinds vier oktober 2016, 
de suggestie aan gemeentes om bij gelijkwaardigheid van meerdere locaties waar een mast 
gepland staat, als advies aan een gemeente om de voorkeur te geven aan de locatie welke 
het verst weg ligt van de woning van een elektrogevoelig persoon. Maar de GGD verwacht 
wel dat beide locaties geen blootstelling geven boven de erkende wetenschappelijke 
normen voor blootstelling aan EMV. Normen die gemaakt zijn door het ICNIRP en door 
Kennisplatform zijn overgenomen zijn:  
 

Frequentie in  
MegaHertz 

Algemeen  
Publiek in Vollt per meter 

Algemeen voor 
Werknemers in vollt per 
meter 

10-400 MHz  28 V/m 61 V/m 

700 MHz 36 V/m 79 V/m 

800 MHz 39 V/m  85 V/m 

900 MHz  41 V/m  90 V/m 

1800 MHz  58 V/m  127 V/m 

2000 MHz en hoger 61 V/m  137 V/m 

 
De Gezondheidsraad (GR) 

De Gezondheidsraad (GR) is een door de overheid gefinancierde instelling welke de overheid 
adviseert over gezondheidsvragen. Wat betreft de elektromagnetische velden van de 
draadloze communicatie houdt de GR de normen aan van de ICNRIP. De ICNRIP waar dr. Eric 
van Rongen wetenschappelijk medewerker van de Gezondheidsraad-commissie 
Elektromagnetische velden is en tevens voorzitter van de ICNIRP. De Gezondheidsraad (GR) 
vindt in 2017 dat er niet voldoende bewijs is voor gezondheidsschade door 
elektromagnetische velden van de mobiele communicatie. Dit is een standpunt welke al 
meer dan tien jaar verkondigd wordt. Het thermisch effect wordt wel erkend maar het 
biologisch effect wordt ontkend, al wordt het niet uitgesloten sinds 2016. Vele 
wetenschappelijke publicaties waarin biologische effecten zijn aangetoond die wél schadelijk  
voor de gezondheid zijn, zoals de Reflex studie uit 2004 worden door de GR genegeerd.  
 

Wat houdt de nieuwe studie in? 

De brochure Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog, is geschreven door 
K. Hecht over de lange termijn effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden van 
draadloos gebruik.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdgezondheidszorg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medische_milieukunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheidsvoorlichting_en_-opvoeding_(GVO)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneeskundige_Hulpverleningsorganisatie_in_de_Regio
http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/377-health-implications-of-long-term-exposure-to-electrosmog
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Vele reviews (het vergelijken van de onderzoeken om zo een conclusie te kunnen maken 
over een wetenschappelijk item) van de  onderzoeken van Oost-Europa zijn hierin 
meegenomen. De Sovjetunie die al bijna 70 jaar onderzoek verricht naar de 
elektromagnetische velden en die een voorsprong hebben op de wetenschappers uit Europa 
en Amerika, die pas onderzoek verrichtten naar elektromagnetische velden toen de mobiel, 
wifi en DECT-telefoon enorm groeiden en de eerste mensen klachten kregen. Van 878 
Russische onderzoeken bleken in 1999 dat de gevonden biologische effecten, amper bekend 
waren bij onderzoekers uit West-Europa. In het onderzoek van 1971, wordt zelfs door 
experts al grote zorgen uitgesproken over de toename van EMV. In dit onderzoek wordt al 
gewaarschuwd dat: 
✓ negeren van het ontstaan van biologische effecten grote consequenties kan geven. 

De veiligheidsnormen gaan alleen uit van een thermisch effect en wordt niet 
meegenomen in het bepalen van de veiligheidsnorm. Uit de vele studies van deze 
brochure blijkt dat naast de thermische veiligheidsnorm er biologische effecten 
kunnen optreden; 

✓ gezondheidseffecten zich pas na jaren gaan voordoen, de lange- termijn. 
 
Uit de lange termijn studies blijkt dat merkbare gezondheidseffecten zich pas na jaren gaan 
voordoen. Dat veel gezondheidseffecten in 2017 genoemd, misschien te maken hebben met 
de kunstmatige elektromagnetische velden. Klachten die vaak afgedaan worden als te hard 
gewerkt, de overgang, te hard getraind of door het slechte slapen. Doordat er een enorme 
toename aan EMV te verwachten is in de toekomst, wordt de blootstelling aan 
elektromagnetische velden alleen maar groter met mogelijk een toenemend aantal klachten 
onder de mensen. Klachten als: 
✓ slaapproblemen; 
✓ vermoeidheid en een totaal gebrek aan energie; 
✓ verminderde concentratie en geheugen; 
✓ hoofdpijn; 
✓ duizeligheid; 
✓ hartritmestoornissen met uitstraling naar linker bovenarm; 
✓ aanhoudende piep in de oren (tinnitus); 
✓ jeukende hoofdhuid en gezicht 
✓ burn-out 

 
In de onderzoeken worden klachten besproken die ontstonden door de elektromagnetische  
velden die hoofdzakelijk gebruikt werden tussen 1940 en 1990. Pas bij het ingaan van de 
21ste eeuw kwam de draadloze communicatietechniek massaal opzetten. De techniek van de 
digitale informatieoverdracht van zendmasten als GSM, UMTS en LTE met verschillende 
datasignalen. Dit heeft vermoedelijk een nog grotere uitwerking op het biologische systeem 
van een mensenlichaam, op het goed functioneren van een lichaam. Het biologisch effect 
kan zich mogelijk uitten, na verloop van tijd, in: 
✓ alle bloedvaten in een lichaam, zoals slagaders, aders en haarvaten; 
✓ effecten op genen en DNA; 
✓ effecten op lichaamscellen en het ontstaan van tumoren; 
✓ veranderingen in cel functies; 
✓ de hersenen. Bijvoorbeeld de doorlaatbaar van de hersen-bloed barrière; 
✓ effecten op de voortplantingscellen; 
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✓ veranderingen in het immuunsysteem. Reageren op de elektromagnetische velden 
wordt ook wel elektroallergie genoemd.  

 

Wat kun je zelf doen? 

Er zijn plekjes die niet ‘lekker’ voelen maar je weet niet waarom. Een lievelingsplek waar een 
stopcontact zit, omdat lezen met licht nodig is. Een houten bed (een ijzeren bed geleid de 
straling) tegen de muur waar de lichtnetleidingen doorheen lopen. Omdat je lichaam 
gemakkelijk met tientallen volt per meter wordt opgeladen, kan dít de oorzaak zijn. Heel 
gemakkelijk om dit uit te proberen. Zet je bed anders. Het liefst weg van muren met 
leidingen. Ook kan de stroom er ‘s nachts af. Zet de schakelaar in de meterkast, waar je 
slaapkamer de stroom van krijgt, naar beneden. Uit! Een zaklamp is handig voor nachtelijk 
toiletbezoek en een wekker op batterijen om op tijd wakker te worden. Er zijn ook 
schakelaars te koop (netvrijschakelaars voor in de meterkast) die bij geen stroomvraag 
automatisch de fasegroep uitschakelen. Verder zijn er filters te koop voor in het stopcontact. 
Filters die de laagfrequente straling uit de leidingen van het lichtnet, verminderen tot 
verwijderen. Heel rigoureus is het om je lichtnet te vervangen met de beschermende 
isolatiekabel. 
 
Afgeschermde isolatiekabel 

 

 
De afschermde isolatiekabel (ook nog steeds biokabel genoemd) is omgeven door een 
geleidende mantel. 99, 9 % reduceert de afgeschermde isolatiekabel de elektrische 
wisselvelden en de magnetische velden. Een extra aardedraad voert de reststroom naar de 
aardpen. De aardpen welke wenselijk 5 Ohm meet.  
 
De elektronen spininversie 

Elk levend wezen op aarde is opgebouwd uit cellen. Cellen met eigen structuren en functies, 
die verschillende processen aansturen. Zoals zenuwcellen, spiercellen, zintuigcellen, 
kliercellen, bloedcellen en huidcellen. Cellen als kleine fabriekjes die zorgen dat mens, dier 
en plant kunnen leven op aarde. Verstoring in de werking van cellen geeft een 
disfunctioneren van een lichaam. Een van de verstoringen zijn de overal aanwezige 
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elektromagnetische velden, die bij sommige mensen de elektronen spininversie (of kortweg 
spininversie), kunnen veroorzaken.  
 
Hoe ontstaat de (elektronen) spininversie 

Ons lichaam is opgebouwd uit verschillende cellen. Een mensenlichaam bestaat uit vele 
cellen. In een cel komen honderd verschillende soorten moleculen voor. Moleculen zijn 
kleine deeltjes en liggen in een vaste rangschikking van chemische verbindingen. Zoals : 
✓ water; 
✓ enzymen; 
✓ eiwit; 
✓ zuurstof; 
✓ membranen; 
✓ DNA. 

 
Ga je een molecule splitsen dan krijg je stoffen die niet meer lijken op de oorspronkelijke 
stof. Er zijn moleculen met een draairichting: ze draaien linksom of rechtsom, de chirale 
moleculen. Moleculen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere deeltjes: atomen. 
Een atoom bestaat uit een positief geladen kern met elektrische deeltjes: de protonen. 
Daaromheen draaien elektronen die negatief geladen zijn. Deze elektronen draaien ook om 
hun eigen as. Door elektromagnetische straling (laag- en hoogfrequent en het magnetisme) 
komen draaiende elektronen tot stilstand en gaan in tegenovergestelde richting draaien. Dit 
noemen we een elektro spininversie. Deze omdraaiing is merkbaar voor een aantal mensen. 
Het gebeurt vaak op plekken waar een hoge veldsterkte is en de stralingsdichtheid piekt. 
Niet te zien, ruiken en niet te horen, maar voor sommige mensen te voelen. Je komt in een 
spininversie. Plekken als de kassa in de supermarkt bijvoorbeeld, hebben vaak een 
piekverhoging in elektromagnetische velden. De kassa met barcodescan, printer, kassa-lade, 
kassa-software, pinautomaat, transportband, alarmsysteem, beveiligingssystemen (bijv. het 
poortje en apparatuur om geld op echtheid controleren). Vaak ook is het plafond verlaagd 
en hangen grote energiezuinige lampen erg laag. Mensen die wachten voor de kassa pakken 
uit verveling hun smartphone of tablet en ook het hoogfrequente veld neemt toe. Een ideale 
plek om een elektro-spininversie op te lopen. 
 
Wat te doen tegen de plotselinge spininversie 

 
   

Een spininversie voel je opkomen. Het voelt alsof alles in je lichaam gaat draaien en je grijpt 
de boodschappenkar stevig vast. Het vluchtgevoel neemt toe: wegwezen (maar dat kan niet 
altijd). De spieren worden erg strak (net of ze krimpen) en zwellen daarna pijnlijk op (net of 
er pijnlijke bobbels onder de huid zitten). De buikinhoud lijkt te zwellen en felle steken in de 
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lage onderrug komen erbij. Een felle stekende hoofdpijn komt op en bij niet snel naar buiten 
gaan is de kans groot om door de benen te zakken. Wanneer je voelt dat er een spininversie 
opkomt, zet je je linkervoet over je rechtervoet zodat je benen gekruist zijn. Voelt dat niet 
goed doe het dan andersom: rechtervoet over de linkervoet. Strengel je handen in elkaar (de 
linkerhand over de rechterhand en de vingers in elkaar strengelen) en draai ze, langs de buik, 
omhoog tot onder de kin. Je voelt dan al snel dat het anders wordt. Beheersbaarder. Is dit 
niet zo kruis de handen dan andersom (rechterhand over de linkerhand). Drink daarna 
wanneer je thuis bent zeker twee glazen water. Lopen met blote voeten over het gras helpt, 
net als een bad nemen, wanneer dat mogelijk is. Het helpt om de andere dag minder het 
‘griepgevoel’ te hebben. Het is een tip van de biofotonentherapeuten Wim en Ellen pet, en 
geeft een bijdrage om zelfs iets te doen aan het dreigende gevoel van uitschakeling. De 
straling van alle elektromagnetische velden is sterk, soms té sterk maar hoopvol is deze 
manier om het vol te houden. 
 
Elektro magnetische velden (EMV)  

De blootstellingslimieten voor de mens aan elektromagnetische velden in het 
frequentiegebied van 3 Hertz (Hz.) tot 300 Gigahertz (GHz.), de radiofrequentie (RF), zijn 
vastgesteld door de ICNIRP (de International Commission on Non Ionizing Radiation 
Protection). Deze blootstellingslimieten zijn in Nederland door de Gezondheidsraad 
overgenomen en gelden dan ook in Nederland. Er worden twee grootheden gebruikt om de 
intensiteit van elektromagnetische straling te benoemen. Namelijk de: 
✓ veldsterkte;  
✓ stralingsdichtheid. 

 
Veldsterkte  
De veldsterkte van een hoogfrequente elektromagnetische veld (veroorzaakt door onder 
ander de smartphone, wifi, DECT-telefoon, en alle zendmasten nodig voor de data-
overdracht) wordt uitgedrukt in volt per meter, afgekort met V/m. 
 
Stralingsdichtheid  
De stralingsdichtheid van hoogfrequente elektromagnetische straling wordt uitgedrukt in 
microWatt per vierkante meter, afgekort met uW/m2. 
 
De golflengte 

Straling is van extreem lage frequenties tot super hoge frequenties. Van radiogolven, ook 
radiofrequente straling genoemd, tot gammagolven. De golven in de vorm van 
elektromagnetische straling hebben lengtes van ruwweg duizend 10.000 kilometer tot tien 
millimeter dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz* tot enkele honderden 
gigahertz. De straling met een lager energieniveau heeft een grotere golflengte dan de 
straling met een hoger energieniveau en is de grotere golflengte is niet-ioniserend. Hoe 
verder de golflengte komt hoe kleiner. Na het zichtbaar licht is het ioniserend. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_straling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golflengte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Millimeter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentie
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*Hertz (Hz.) is de internationale standaardeenheid van herhalende verschijnselen. 1 hertz  
komt overeen met 1 seconde. 
 
Hoogfrequente normen die in Nederland worden gehandhaafd: 

 

Frequentie ICNIRP richtlijnen in volt per meter en milliwatt per 
vierkante meter 

10-400 MHz. 27 V/m= 2.000.000µW/m² 

900 MHz. (GSM) 41 V/m=4.500.000 µW/m²  

800 MHz.(LTE) 39 V/m= 4.000.000µW/m² 

1800 MHz.(GSM) 58 V/m= 9.000.000 µW/m² 

2000MHz. en 
hoger(UMTS, LTE)  

61 V/m 10.000.000 µW/m² 

 
Laagfrequente velden 

Laagfrequente magnetische velden ontstaan waar leidingen lopen en apparaten stroom 
verbruiken. Dit ‘onzichtbare’ veld blijft niet in de leiding of apparaat maar komt de ruimte in. 
Hoe groter de afstand hoe minder mensen het ‘voelen’. Zetten we het apparaat uit dan is 
het alleen een elektrisch wisselveld. Laag frequente velden zijn toepassingen in het 
frequentiegebied van: 
✓ TLF (Tremendously low frequency- 0 tot 3 Hertz); 
✓ ELF (Extremely low frequency- 3 Hz tot 30 Hz); 
✓ SLF (Super low frequency-30 Hz. tot 300 Hz); 
✓ ULF (Ultra Low Frequency-300 Hz. tot 3000 Hz); 
✓ VLF (Very low frequency- 3 KiloHertz tot 30 KHz); 
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✓ LF (Low Frequency- 30 KHz. tot 300 KHz); 
✓ MF (Medium Frequency 300 KHz. tot 3 Megahertz)  

 
Weetje 
Wereldwijd is de sterkte van het aardmagnetisch veld zo’n 50.000 nanoTesla (nT). 
In een MRI-scanner word je blootgesteld aan een magnetisch veld dat zo’ n 20.000 maal 
sterker is dan het aardmagnetisch veld. 
 
Wat is straling? 

We horen het steeds vaker: straling van de smartphone en straling van de GSM-, UMTS- en 
LTE masten geeft schade aan de gezondheid van mens, dier en plant. Zou het waar zijn? 
Maar wat is dat dan voor een straling? Om het begrijpelijker te maken kijken we naar het 
licht is, want ook licht is straling. De straling van licht noemen we natuurlijke straling.  
Dit in tegenstelling tot de straling van onder andere de smartphone, Wifi en antenne- 
installaties. Deze vallen onder de kunstmatige- of technische straling. Gemaakt door 
mensenhanden. Beide soorten straling vallen onder elektromagnetische straling. 
 
Licht is straling 

In de 19de eeuw werd duidelijk dat licht een elektromagnetisch golfverschijnsel is binnen 
een specifiek golflengte gebied. Het aantal golfjes dat in één seconde voorbij komt heet: 
frequentie. Begin 20ste eeuw werd duidelijk dat licht eveneens het gevolg van een 
deeltjesuitwisseling betreft. Zowel het golfverschijnsel als ook de uitwisseling van deeltjes 
(fotonen) bepalen de vrijgekomen energie, de frequentie en zo de golflengte. Licht is 
elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk 
oog. Niet zichtbaar licht, ultravioletlicht, röntgenstraling en gamma straling zijn ioniserend. 
Ioniserende straling heeft een directe invloed op een menselijk lichaam. Deze straling heeft 
een hoge frequentie en dus een hoog energieniveau. Ioniserende straling veroorzaakt een 
chemische reactie in een menselijk lichaam. De ioniserende straling verandert de atomen in 
een lichaamscel van neutraal naar positief of negatief. Het atoom heet vanaf dan een ion. 
Vandaar de naam ioniserende straling. Zonder dat je het merkt worden er DNA- moleculen 
beschadigd. Lichaamscellen veranderen en kunnen zich gaan delen. De oorzaak van kanker! 
 
Draadloos geeft straling 

Antenne- installaties, DECT telefoons, DECT babyfoons, wifi, smartphones en tablets maken 
gebruik van draadloze communicatiedata. Dit gebeurt ook door elektromagnetische straling, 
net als bij het licht. Alle soorten straling (natuurlijk- en kunstmatige straling) die hier 
genoemd zijn, zijn in één opzicht hetzelfde: het is een energie-overdracht zonder dat er 
sprake is van direct contact. Een energie-overdracht welke onzichtbaar is, niet te ruiken is en 
niet te horen en daarom zo moeilijk te omschrijven en te geloven is. Het elektromagnetisch 
spectrum laat op papier het verschil zien van de verschillende elektromagnetische straling. 
Elektromagnetische straling die zich vrij in de ruimte bevindt en zo zorgt voor een 
onzichtbare, reukloze en onhoorbare toevoeging in het milieu. In het elektromagnetisch 
spectrum zien we de mooie golf steeds kleiner worden naar gelang het energieniveau 
(fotonen of lichtdeeltjes) hoger en dus schadelijker worden. De ioniserende straling vinden 
we na het zichtbare licht. Alles voor het zichtbare licht is niet- ioniserende straling. Alle 
overige soorten straling, met een lagere frequentie dan ultra violet, röntgen- en gamma 
straling. De extreem lage velden (ELF) en de laagfrequente velden (LF), de radiofrequente 
velden (RF) de microgolven en de millimetergolven. De RF straling wordt interessant in 
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verband met de kunstmatige straling. Hier vallen de HF (hoog frequente, de UHF (ultrahoog 
frequente) en VHF (zeer hoog frequente) velden onder. De straling hiervan valt onder de 
niet-ioniserende straling. Van deze straling heeft het IARC (International Agency on the 
Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO, bekend gemaakt dat zij deze straling in gaat delen in 
groep 2b, mogelijk kankerverwekkend. Hoog frequente straling van mobiel, smartphone, 
tablet en WiFi is aangemerkt als schadelijk voor de mens, dier en plant! +Straling van de zon 
is duidelijk, maar straling van de draadloze toepassingen is voor de meeste mensen absoluut 
niet duidelijk.  
 
Van ioniserende straling naar niet-ioniserende straling 

Wanneer gaat niet-ioniserend over in ioniserend? Op papier is het duidelijk, maar wat doen 
de sterk genomen kunstmatige straling met de natuurlijke straling? De veldsterkten 
vergroten? De golflengte veranderen?  
 
Van niet-ioniserend naar ioniserend? Lopen we een groot gevaar met de toegenomen 
kunstmatige straling? Geeft de niet-ioniserende straling van de smartphone, tablet en alle 
zendmasten nu wel of geen schade aan ons lichaam? De wetenschap weet het niet. Er is 
verdeeldheid. De ene helft zegt dat er niets aan de hand is en de andere helft waarschuwt 
om voorzichtig te zijn. Wat wel zeker is dat radiogolven op papier niet-ioniserend zijn en 
officieel geen schade kunnen geven aan een lichaam. De straling na het zichtbaar licht is 
ioniserend en geeft officieel wel schade aan een lichaam. Professor Hecht ontdekte in 2015 
echter dat ook niet-ioniserende straling schade aan een lichaam kan geven.  
 
Professor K. Hecht 
Prof. Dr. Med. Karl Hecht is in Duitsland emeritus hoogleraar neurofysiologie. Professor 
Hecht heeft veel wetenschappelijke publicaties en boeken geschreven en vraagt in 
november 2015 om de huidige manier van de stralingsproblematiek ter discussie te stellen. 
Dit naar aan leiding van een geheel nieuwe kijk waar ook niet-ioniserende straling schadelijk 
is voor een mensenlichaam. 
 
De ioniserende straling  
De ioniserende straling is zo energierijk is, dat het elektronen uit een atoom (de bouwstenen 
van een menselijk lichaam) van neutraal geladen naar positief of negatief geladen kan 
veranderen. Ioniserende straling is schadelijk voor levende wezens. Het beschadigt het DNA 
en herstelt cellen foutief wat resulteert in een verandering van de cellen. 
 
De niet-ioniserende straling 
Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische velden met een energie die te laag 
is om te ioniseren. Niet-ioniserende straling is volgens het elektromagnetisch spectrum 
ultraviolette (UV) straling, millimetergolven*,  microgolven en radiostraling (RF).  
 
Onder radiostraling vallen bijvoorbeeld mobiele telefoons en hun masten, wifi, elektrische 
apparaten en hoogspanningslijnen (LF). We weten allemaal dat het beter is om niet onder 
hoogspanningsmasten te wonen. Het elektromagnetische veld (EMV) van 
hoogspanningsleidingen is in verband gebracht met leukemie, Alzheimer en andere 
degeneratieve aandoeningen. 
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* Millimetergolven  of Extremely High Frequency ( EHF) zijn frequenties in het radiospectrum 
tussen 30 en 300 gigahetrz (GHz.) Deze radiogolven hebben een golflengte van 1 tot 10 
millimeter en worden daarom ook wel millimetergolf genoemd. 
 
De Nederlandse Staat gaat 370 huishoudens die pal onder een hoogspanningsmast wonen 
vanaf 2017 een uitkoopregeling aanbieden. Het gaat om woningen die meer dan 0,4 
microTesla straling te verduren krijgen. De oude norm was een factor 250 hoger: 100 
microTesla. Naar Nicola Tesla is in 1960 de eenheid van magnetische dichtheid vernoemd: 
nano Tesla (nT). Over de schadelijke gezondheidseffecten van de mobiele telefonie bestaat 
in 2016 nog onduidelijkheid. Alle elektromagnetische straling, zowel ioniserend als niet-
ioniserend, hebben wetenschappers geclassificeerd naar de uitgezonden 
golflengte/frequentie en die zijn te zien in het elektromagnetische spectrum. 
 
De scheiding van ioniserende straling en niet-ioniserende straling 
Straling kan men niet zien, horen, proeven, ruiken of voelen. Zowel niet-ioniserende straling 
en ioniserende straling niet. De energie van de elektromagnetische straling bij de 
radiofrequente velden (3 Hertz tot 300 Gigahertz) is 1,2 elektronenvolt. Het wordt volgens 
de wetenschap te laag geacht om ionisatie te veroorzaken. De energie die nodig is om een 
atoom te ioniseren hangt af van het soort atoom. Zo heeft waterstof 13,6 elektronvolt nodig 
om te ioniseren. In het magneetveld van radiogolven van bijv. 10 megahertz zijn de 
kerndeeltjes te beïnvloeden, maar geven volgens de wetenschap van nu geen gevolg aan 
biochemische en chemische effecten in levende wezens. De scheiding tussen non-
ioniserende en ioniserende elektromagnetische velden is meestal bij 1015 hertz of 10 
elektrovolt in het gebied bij een golflengte van 0,1 micrometer. 
 
Is de visie in ioniserende en niet-ioniserende straling nog up-to-date? 

De cellen in ons lichaam worden op natuurlijke wijze geordend door magnetisme. Dit is de 
bio-elektriciteit die de basis is voor al het leven. Ons lichaam maakt vrije radicalen zelf aan. 
Een vrije radicaal is een molecuul of atoom al dan niet geladen en heeft een elektron dat 
niet tot één elektronenpaar behoort. Het elektron gaat daardoor gemakkelijk een reactie 
aan. Alle processen van de stofwisseling en energie in een mensenlichaam komen alleen tot 
stand met de hulp van de vrij radicalen en antioxidanten die de vrije radicalen ‘wegvangen’. 
 
Hoe ontstaan vrije radicalen? 

Vrije radicalen ontstaan bij de normale stofwisseling, maar ook bij roken en bij het zonnen is 
het bekend dat vrije radicalen kunnen ontstaan. Verder kunnen bij bepaalde ziekten veel 
vrije radicalen worden gevormd, zoals bij ontstekingsreacties. Wat ook bekend is dat vrije 
radicalen door ioniserende elektromagnetische velden, door röntgenstraling bijvoorbeeld, 
kunnen ontstaan. Dit is afhankelijk van de duur en de sterkte van de blootstelling. De 
ioniserende straling heeft bovendien een verder effect in het menselijk lichaam, het 
veroorzaakt namelijk DNA-beschadigingen. In november 2015 is door professor Hecht 
bekendgemaakt dat niet-ioniserende straling met zwakke of zeer zwakke energie, het 
normale ionisatieproces om vrije radicalen te vormen, beïnvloedt. Professor Hecht vraagt 
zich af: “waarom er niet een nieuwe onderverdeling in ioniserende en niet-ioniserende 
straling wordt gedaan”. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiospectrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/GHz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golflengte
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Cellulaire oxidatieve stress 

De productie van vrije radicalen gebeurt ook door radiogolven, zeggen biofysicus Dr. Ulrich 
Warnke en Peter Hensinger. 
 
Warnke en Hensinger onderzoeken sinds 2001 wetenschappelijke werken over niet-
ioniserende straling. De conclusie is dat niet-ioniserende elektromagnetische straling, 
oxidatieve stress kan veroorzaken in een menselijk lichaam. Door zwakke magnetische 
velden (bijv. transformatoren in apparaten) en verschillende radiofrequenties, verhoogt het 
niveau van vrije radicalen en hun reactie die toxische gevolgen hebben. De niet-ioniserende 
straling van mobiele telefoonnetwerken en andere draadloze communicatietechnologieën 
kunnen leiden tot 'cell stress' en tot oxidatie in het menselijk lichaam. Op den duur lokt het 
ziektes uit als: 
✓ chemische gevoeligheid; 
✓ chronisch vermoeidheidssyndroom; 
✓ burn-out; 
✓ fibromyalgie; 
✓ spierpijn. 

Deze ziekten kunnen worden gegroepeerd als ook milieuverontreiniging-gerelateerde 
ziekten. 
 
Samenvatting 
Zowel de ioniserende straling als zelfs de niet-ioniserende straling geven volgens professor 
hecht, vrije radicalen. Biologische schade kan daarom van beide soorten straling uitgaan. 
 
Wat is elektrogevoeligheid / ElektroHyperSensitiviteit (EHS) 

Je hoort het steeds meer: mensen die zeggen dat ze reageren op de straling van: draadloos 
wifi, mobieltje, smartphone, tablet en alle masten die nodig zijn om de draadloze 
verbindingen te leggen met al deze draadloze apparaten. Mensen die klachten en 
beperkingen ondervinden door de hoeveelheid aan Elektro Magnetische Velden (EMV) in het 
milieu. De een is totaal uitgeschakeld in deze maatschappij en de ander kan nog enigszins 
‘meekomen’.  
 
Hoe het kan beginnen 

De klachten beginnen enigszins onopgemerkt en vallen onder de categorie, vervelend. 
Vervelend, ik slaap slecht. Vervelend, ik voel me duizelig. Vervelend, die hoofdpijn. 
Bovendien zijn mensen goed om overal een verklaring voor te zoeken. Té hard gewerkt, té 
hard getraind, druk, druk, druk en niet echt zuinig op je lichaam zijn, qua voeding. Dames 
hebben bij alle lichamelijk ongemakken het ‘excuus’ dat het met de maandelijkse periode te 
maken heeft. Of misschien het begin van de overgang? Je sukkelt door en de klachten 
stapelen zich op. EHS is een stapelingsziekte totdat de emmer overloopt. Je benen gaan 
krampen in bed, je ellebogen worden vreemd warm, je oren gaan suizen, hartkloppingen, 
overgeven, doodmoe, een kriebelende (hoofd)huid waar je gek van wordt, het concentreren 
lukt niet meer en het korte-termijn geheugen laat je in de steek. Je hoofd lijkt wel vol met 
watten te zitten. Een scala van klachten en het besluit om de huisarts te consulteren, levert 
niet echt veel op. Slaaptabletten om te slapen! Maar de klachten verdwijnen niet. Ze worden 
alleen maar erger en nemen zelfs toe. Druk op de borst en een knellende band om de arm, 
geven het vermoeden van hartfalen. De CT scan bij de cardioloog wijst echter uit dat het hart 
prima in orde is. “Sorry, we kunnen u niet helpen”. Maar wat is het dan? Je gaat zelf zoeken 
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op internet nu je ziek thuis zit en eindelijk tijd hebt. Elektrogevoelig! Alles klopt wat je leest. 
Maar die huisarts en cardioloog dan? Hoe simpel was het geweest om de DECT-telefoon te 
vervangen voor een vaste telefoon wanneer je dat geweten had. Om de WiFi router in eerste 
instantie ’s nachts uit te zetten en vervolgens de laptop te bekabelen, om geen smartphone 
naast het nachtkastje te hebben en het weigeren van de slimme meter. Had dat nu allemaal 
maar geweten. 
 
De DECT-telefoon en de DECT babyfoon 

Een DECT telefoon is toch ideaal? Geen lastige snoeren meer en lekker mobiel zijn. Niet 
afhankelijk van één plek om een beetje privacy te waarborgen. Overal kun je nu gaan zitten. 
Lekker buiten in het zonnetje en je legt de hoorn op de tuintafel. Nooit meer een oproep 
missen! DECT staat voor Digital Enhanced Cordless Telecommunications; digitaal versterkte 
draadloze telecommunicatie. Een DECT-telefoon bestaat uit een basisstation en een of 
meerdere handsets (de hoorn) welke opgeladen worden in het basisstation. Een DECT 
telefoon is digitaal en gepulst!  
 
Hoe werkt een DECT-telefoon? 
Het basisstation zit met een stekker in het stopcontact en op het telefoonnet. Het hoorntje 
zit bij geen gebruik in dit basisstation, waar het meteen wordt opgeladen. En dit basisstation 
is het gevaar! Want een DECT basisstation zendt 24 uur per dag een digitaal en gepulst (100 
Hz) signaal. Het is het digitale en gepulste aspect waar het menselijk lichaam erg slecht tegen 
kan. Omdat dit basisstation continu zendt, geeft dit een erg hoge belasting voor het lichaam. 
Herkenbaar aan: slaapproblemen, een gedrukte stemming tot depressief zijn, dodelijke 
vermoeidheid, concentratiestoornissen, innerlijke onrust (ADHD achtig), verminderde 
belastbaarheid (stressgevoeligheid), hoofdpijn, nekpijn en gevoeligheid voor infecties.  
De handset zendt alleen tijdens een telefoongesprek, maar dan wel tegen je hoofd. 
De zendsterkte van het basisstation is dag én nacht: 250 µ W/m². De gebruikte frequentie 
ligt in het gebied van 1880 en 1900 MHz. Geïntegreerd in dit frequentie-signaal wordt het 
spraak/data-signaal meegezonden. Dit spraak/datasignaal is een laagfrequent digitaal 
(gepulseerd) signaal. En dan te bedenken dat een 1800 GSM antennemast buiten, een 
frequentie heeft van 1805-1880 MHz! M.a.w. je haalt een GSM mast in je eigen woning! Een 
plek die veilig moet zijn, is niet veilig! Er komen niet zichtbare, niet hoorbare en reukloze 
straling in je eigen woonkamer! Bovendien, net als de GSM antenne mast, is ook de DECT-
telefoon gepulst* (de hoogfrequente draaggolf wordt voortdurend kortstondig 
onderbroken). 
                                                         
*Gepulste straling is wanneer de hoogfrequente draaggolf voortdurend kortstondig 
onderbroken wordt. De pulsduur is maar een fractie van een milliseconde maar door deze 
techniek kunnen er wel meerdere gesprekken per frequentieband plaats vinden.  
                                    
En de DECT babyfoon? 
Ook dit is een apparaat van de laatste jaren. Ouders worden lekker gemaakt met een 
ontvanger (ouderunit) en verklikker (de babyfoon) die bij het kindje in de slaapkamer 
geplaatst wordt. Volledige gemoedsrust voor de ouders met een DECT babyfoon! Met een 
temperatuursensor voor het gezond houden voor de babykamer, een nachtlampje, continue 
verbinding tussen beide units en slaapliedjes om de baby in slaap te brengen. Nergens staat 
te lezen dat er, net als bij de DECT telefoon, een frequentie in het gebied van 1880 en 1900 
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megahertz de babykamer in komt. En dat terwijl juist een baby of peuter, hypergevoelig zijn 
voor de straling die zo’n apparaat afgeeft (onze kwetsbare groep). Omgerekend naar het 
lichaamsgewicht incasseert een peuter tweemaal zoveel potentieel gevaarlijke straling als 
een volwassene. Bovendien zijn baby's extra kwetsbaar omdat hun lichaam en hun 
zenuwstelsel nog in volle ontwikkeling zijn en ze helemaal aan het begin van hun leven 
worden blootgesteld aan de straling, waarvan de gevolgen pas jaren later merkbaar kunnen 
worden. Een waarschuwing van de Gezondheidsraad zou hier op zijn plaats zijn. Geen enkele 
ouder zal anders zijn kind aan zo een potentieel gevaar blootstellen! Is er een verband 
tussen wiegendood, (SIDS) Sudden Death Infant Syndrome, autisme, ADHD of andere 
neurologische aandoeningen bij kinderen die worden blootgesteld aan deze digitale 
babyfoons? Neen, is niet bewezen zegt onze Gezondheidsraad. Echter, het tegendeel is ook 
niet bewezen. Ja, zegt de Britse autismevereniging, NAS. Bijna 1 op 100 personen heeft een 
stoornis uit het autismespectrum. Het resultaat is dat er een sterke stijging van het aantal 
mensen met autisme (verdubbeling in vijf jaar) en ADHD (verdubbeling in vier jaar) is. Wat 
de oorzaak is? Heeft het te maken met de toegenomen straling van alle draadloze 
technieken? 
 
Maar wat dan?  
Gebruik geen DECT-telefoon en koop een telefoon aan draad. Als je echt draadloos wilt 
telefoneren kies dan een analoge draadloze telefoon of een stralingsarme eco- telefoon. 
De Eco-DECT is 100% stralingsvrij als er niet gebeld wordt en in gespreksmode geeft de eco-
DECT 80% minder straling (hierdoor wordt wel de reikwijdte minder). Om een eco-DECT* 
aan te willen schaffen is het belangrijk of de telefoon écht stralingsvrij is. Niet iedere 
aanbieding garandeert dit, blijkt uit het verleden. Vraag het een erkend meetspecialist. 
 

*De eco-DECT straalt alleen wanneer er gebeld wordt en kan in gespreksmode tot 80% 
minder straling uitzenden. Voor de al elektrogevoelige geen optie.  
 
De draadloze wifi-router te vervangen of 's nacht uit te zetten 
Vanaf de router in (meestal) de meterkast kan draadloos internet (wifi) ontvangen worden. 
De router is dan een constante zendantenne en de computer of laptop is de ontvanger. De 
stralingsbelasting kan een stuk minder door vanaf de router bedraad internet te hebben. De 
draden zijn niet ideaal en velen kiezen ook voor wifi. Om 's nachts vrij te zijn van deze 
wifistraling, trekt de laatste die naar bed gaat, de stekker van de router eruit. Er mogen dan 
geen lichtjes meer te zien zijn. Of zet een tijdschakelaar op de router en hij gaat automatisch 
uit en weer aan op de aangegeven tijd. Ook is het mogelijk om de intensiteit van de straling 
minder te maken. De router staat standaard op 100% en kan naar 60%. Weet wel dat het 
bereik dan minder wordt. Een andere manier om de stralingsbelasting te minderen is door 
een eco-router aan te schaffen. Een gewone wifi-router voor draadloos internet geeft tien 
keer per seconde, 24 uur per dag een signaal af, ook als hij niet worden gebruikt, een eco-
router slechts éénmaal per twee seconden.  
 
Eco-router 

De eco-router schakelt voor 90% uit als de wifi niet wordt gebruikt en het zendvermogen kan 
tot 95% verlaagd worden (bereik wordt wel minder). Verder heeft een eco-router instelbare 
tijden om automatisch 's nachts uit te schakelen. Het is een Nederlandse uitvinding bedacht 
door de Nederlandse Ir. Jan Rutger Schrader! Let bij gedraad internet altijd op na een 
stroomonderbreking. De wifi in de router kan automatisch weer geactiveerd worden. 
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De draadloze DECT-babyfoon vervangen 
De DECT-babyfoon heeft een frequentie (de regelmaat van de elektromagnetische golf) in 
het gebied van 1880 en 1900 megahertz, de sterke frequente zoals die van een GSM-
antenne 1800 megahertz. En dat in een babykamer! Baby’s, peuters en kleuters - onze meest 
kwetsbare groep - zijn juist extra gevoelig voor straling. Kinderen incasseren, rekening 
houdend met het gewicht, tweemaal zoveel straling als een volwassene. Ze zijn 
kwetsbaarder omdat hun lichaam nog in de groei is. Er is echter een eco-babyfoon te koop.  
De stralingsarme eco-babyfoon schakelt de zender 100% uit als er geen geluid is, daar waar 
de eco-DECT continu straalt, ook als de baby geen geluid maakt. 
 
Geen smartphone te willen 
Een mobiel met een lage SAR-waarde (Specific Absorption Rate) gebruiken en toch overal 
kunnen bellen. De SAR-waarde van elke draadloze telefoon geeft aan hoeveel energie 
(straling) het hoofd opneemt. Een mobiel geeft alleen straling als er gebeld wordt.  
 
Toch een smartphone? Zet bij smartphonegebruik zo weinig mogelijk apps op de 
smartphone. Veel apps zoeken constant verbinding met zendmasten en/of wifi-hotspots. 
Bovendien maken sommige apps dat de batterij van de smartphone erg snel leeg is. 
 
Geen slimme meter laten plaatsen 
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de Nederlandse netbeheerders gestart met het 
vervangen van de huidige gas- en elektriciteitsmeters door slimme meters. Slimme meters 
zijn niet verplicht en installatie kan daarom gewoon geweigerd worden. Helaas is het wel zo 
dat wanneer in een flatgebouw, rijtjeswoning of twee-onder-een-kapper de slimme meter 
geplaatst wordt bij de buren, de straling van de slimme meters door muren heen gaat. 
Overleg voordat het aanbod komt van de netbeheerder wanneer de slimme meter geplaatst 
wordt met de buren. Blijkt na installering de slimme meter voor klachten te zorgen dan kost 
een nieuw te installeren analoge meter zo‘n 75 euro. Is er een doktersverklaring waarop 
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staat dat klachten zoals hoofdpijn, hartritmestoornissen, spier- en gewrichtspijn en 
duizeligheid ontstaan zijn na installatie, dan hoef je niets te betalen. 
 
Afschermen 
De elektromagnetische straling van de zendmast(en) in de buurt is af te schermen 
De straling van zendmasten is niet te zien, niet te horen of te ruiken. Maar wel te meten. 
Meten is weten. Bescherm de woning met stralingswerende materialen of raadpleeg een 
erkend meetspecialist. Meetspecialisten kunnen helpen door adviezen te geven of raadpleeg 
een ervaringsdeskundige, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
 
Ook voor niet elektrogevoeligen: voorzorg is altijd nog beter dan nazorg! 
 
Rouw en rouwverwerking 

Een onderbelicht thema in de materie elektrohypersensitiviteit is de rouwverwerking. 
Klachten en klachten herkennen is de eerste prioriteit in deze materie. Hoe vaak schuif je de 
klachten niet toe aan: ouderdom, te druk op het werk, te hard gesport of even teveel aan je 
hoofd? Tot je de werkelijke oorzaak ontdekt. De antenne- installaties vlak bij je woning, wifi 
op je werk, je eigen DECT telefoon en smartphone. Het enige wat werkt is elimineren. Mast 
weg- klacht weg. Een plek zoeken waar je ‘schoon’ woont. De een vlucht uit de woning en 
moet vervolgens lang wachten tot de eigen woning verkocht is. De ander vlucht naar het 
buitenland en nog een ander plakt de woning af met aluminiumfolie. Tot je in de rust komt, 
hoe dan ook. Tot je weer ‘herstellen’ kunt en alle opgedane ervaringen om een ‘schone’ plek 
te zoeken. Alles wat je ondertussen bent ‘kwijt’ geraakt, familie die je niet gelooft, je werk 
wat je moest opzeggen, je huis waar je uit moest vluchten, alle frustraties van een huisarts 
of Arboarts die er niets van begrijpen en een overheid welke de economie belangrijker vindt 
dan de gezondheid. 
 
 Op een veilige plek, zonder klachten, komt dan de verwerking. De rouwverwerking! 
 
Hoe ontstaat rouw? 
Rouw is een volkomen normale reactie op een verlies. Een verlies betekent meestal dat er 
een ingrijpende verandering in een leven plaatsvindt. In de rouwperiode vindt er aanpassing 
plaats aan de nieuwe situatie, zodat iemand geleidelijk het normale leven weer kan 
oppakken. Rouw ontstaat dus als reactie op een ingrijpende verandering of verlies van een 
huidige situatie. Dit kan uiteenlopen van een verhuizing, verlies van een vriendschap, zakken 
voor een examen of een overlijden. De intensiteit van het rouwproces is afhankelijk van de 
mate van emotionele betrokkenheid of gehechtheid. Dit is persoonlijk en dus voor iedereen 
verschillend. 
 
Mijn ontstaan van rouw 
Na jarenlang een vluchteling geweest te zijn in ons land, en we sinds 2011 weer een eigen 
stekkie, kom ik in een rouwproces. Iedereen maakt ingrijpende verliezen mee: niet alleen 
door de dood maar ook door het leven. Verlies van het werk, van vriendschap, van een 
woning met zijn omgeving en van gezondheid, zijn voorbeelden van verliezen. Ook de 
verliezen die wij ervaren door de natuurlijke loop van het leven, zoals wanneer de kinderen 
het ouderlijk huis verlaten (het lege nest syndroom), het nooit weerzien van goede vrienden 
of buren, kunnen ingrijpend zijn. Eén van de ingrijpendste verliezen waarvoor een mens zich 
geplaatst ziet is het verlies van een dierbare door overlijden. Doordat we te maken kregen 



 Terug naar inhoudsopgave 
  

33 
 

met iets ongrijpbaars en iets onzichtbaars (de straling van de antenne- installaties van de 
kerktoren waar we bijna onder woonden) ben ik veel verloren. Mijn werk, broers, zussen, 
zwagers, schoonzussen, neefjes en nichtjes, ons nieuwe droomhuis waar we na 3,5 jaar 
uitgevlucht zijn, goede vrienden, collega’s en net een jaar voor we de droomwoning kochten, 
overleed mijn vader. Erg blij ben ik aan de ene kant dat hij dit niet hoeft mee te maken. Zo’ n 
dubbel gevoel is het want ik mis hem zo. Zijn wijsheid en zijn onvoorwaardelijke liefde. Het 
verlies van broer en zussen was niet gebeurd, wanneer hij was blijven leven, denk ik. Rouw is 
dus niet alleen nadat iemand is overleden. Rouw kan ook zijn wanneer je mensen niet meer 
ziet en ze leven nog. Woningen, werk wat je niet meer hebt en plekken die je dierbaar zijn 
maar waar je niet meer zelfstandig kunt komen. 
 
Rouwreacties en gevoelens 
Rouw is niet alleen verdriet en somberheid. Rouw betekent meestal een scala aan 
gevoelens. Angst, agressie, schuld, verwarring en gedachten rond het levenseinde kunnen 
een rol spelen. Naast emotionele reacties kan ook het lichaam heftig reageren op de 
veranderingen. Ook deze lichamelijke reacties zijn van persoon tot persoon verschillend. 
Spanningsklachten van de spieren kunnen last veroorzaken. Ook kan het zijn dat mensen 
veel meer of juist minder eten of drinken dan normaal. Het komt voor dat de eetlust 
verdwijnt. Daarnaast komt vermindering van het concentratievermogen veelvuldig voor. 
Rouw is emotionele arbeid. Iemand in rouw kan zich continu lichamelijk vermoeid voelen of 
lusteloos. Slapeloosheid of overactief gedrag kan hierbij eveneens een rol spelen. Mijn 
ervaring is dat deze klachten erg lijken op het reageren op straling van de GSM masten. 
                                                                                                                                                                             
Veranderde behoeften  
Door het verdriet veranderen soms tijdelijk de interesses en behoeften. Verminderde libido 
en verminderde potentie kunnen optreden. Partners hebben het in deze moeilijke periode 
erg moeilijk. Het is niet altijd gemakkelijk een balans te vinden in het ervaren van de pijn en 
het zoeken naar afleiding. Vooral mensen die in het dagelijks leven weinig sociale contacten 
hebben maar ook mensen die veel uren moeten werken zullen moeite hiermee hebben. Een 
gouden regel in het rouwproces is proberen ruimte te geven aan de gevoelens zoals en 
zolang ze zich voordoen. Ruimte geven door laten praten, door iemand de mogelijkheid te 
geven om de gevoelens te uitten, door te laten ventileren en wat voor de luisteraar ze 
belangrijk is: laat praten niet interrumperen! 
 
Achteraf 
Ik weet nu dat ik naast de strijd om de elektro magnetische velden in rouw was. Rouw om 
mijn familie. Maar wanneer ze nog leven kun je het nog goedmaken toch? Ja, maar het is 
moeilijk als ze niet geloven wat je overkomt. Het onvoorwaardelijke is weg. Ik mis de 
woningen waar we allemaal gewoond hebben. Ik mis de omgevingen waar ik veel 
waarnemingen gedaan heb. Vlinders, paddenstoelen, zonsopkomsten en zonsondergangen. 
Zoveel verschillende en mooie plekjes hebben we gehad en elk plekje is me lief. Elk plekje 
mis ik. Zo erg dat ik deze plekjes nog steeds niet terug gevonden heb waar we nu wonen.  
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Ik zoek, maar vind niets wat erop lijkt. De gouden regel in het rouwproces is proberen ruimte 
te geven aan de gevoelens zoals en zolang ze zich voordoen. Maar die ruimte is zo beknopt 
voor de echte EHS'er. Wat adviseer je iemand in een rouwproces? Zoek naar de dingen die je 
kunnen bekoren. Vrijwilligerswerk, een zangkoor of ga fitnessen. Voor een EHS’er kan dat 
allemaal niet. Ja, of iedereen moet rekening met een elektrogevoelige willen houden (mijn 
ervaring is dat dit niet zo is). Het is een utopie zolang onze overheid nog steeds ontkent dat 
de straling meer veroorzaakt dan alleen een thermisch effect.  
 
Maar als mensen om je heen al niet luisteren naar de problemen die een elektrogevoelige 
tegenkomt, wie kan er dan nog luisteren? Er verandert niets in ons land. Ja, als alles 
verandert, verander dan zelf. Wees bereid om je elke dag aan te passen. Letterlijk. Komt er 
straling op het erf, scherm het af. Ga er niet van uit dat een afgeschermde woning goed is. 
Die fout heb ik helaas gemaakt en heeft de trauma verwerking het een stuk erger gemaakt.  
 
Mens 
Als mens ben ik op aarde, denk ik, om te ervaren. Ervaringen, hoe vervelend ook, had ik wel 
nodig om te ontdekken wie ik nu ben. Mijn biologische familie kon niet mee. Evenals mijn 
schoonfamilie niet. Mensen die luisteren, had ik nodig en ook zeggen: en nu moet je verder. 
Verder in jullie eigen ‘schone’ woning waar je niet ziek wordt! Zoek wat je leuk vind en wees 
gelukkig. Wees dankbaar met die ‘schone’ woning en zeg: het blijft ‘schoon’! 
 
Mijn andere zoon 
De oudste zoon reageerde op de antennes waar we onder kwamen te wonen en de jongste 
zoon is veel later gediagnosticeerd als PTSS’er. Post traumatisch stress syndroom. Een leraar 
op school dacht dat er meer potentie inzat als wat eruit kwam en vroeg door. Gelukkig. Hij 
vertelde wat er thuis aan de hand was. Zijn moeder die hij niet alleen durfde te laten en zijn 
broer die hij volkomen in paniek naar beneden zag komen. Die ogen vergeet je nooit (ik 
stond er ook bij). Mijn jongste zoon kreeg gelukkig de hulp die hij nodig had. Daar ben ik zo 
dankbaar voor. Ik ben hem in alle ellende gewoon vergeten. Daar voel ik me zo schuldig over 
als moeder. 
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Elektrogevoeligen willen euthanasie 

Elektrogevoeligheid in Nederland bestaat niet, laat staan ernstig elektrogevoelig zijn.  Veel 
mensen in Nederland geven aan gevoelig te zijn voor de straling van verschillende draadloze 
technieken. Hulp blijft echter uit om de eenvoudige reden dat dit dus niet bestaat. Geen arts 
kan of wil je helpen omdat er geen protocol is om dit te diagnosticeren, dus heel simpel, 
elektrogevoeligheid bestaat niet. Het zit tussen de oren! Wanneer de (meeste) huisartsen 
worden geraadpleegd, kan er geen correcte diagnose gesteld worden. Wordt iemand van 
het zo welbekende kastje naar de muur gestuurd. 
 
Zwaar elektrogevoelig zijn 

Er zit verschil in elektrogevoelig zijn. Mensen kunnen nog wel de smartphone of mobiel 
gebruiken maar hebben wel de DECT telefoon de deur uitgedaan. Ook is er een groep 
elektrogevoeligen in ons land die reageren met pijn, veel pijn op het gebruik van draadloze 
technologieën en geen mobiel of computer meer hebben. Draadloos gebruiken ze niet en de 
draadloze technieken in hun omgeving van anderen, maakt ze ziek. Ernstig elektro-
overgevoeligheid vaak gemaakt door het wonen onder zendmasten of werken in de ICT 
sector, die misschien al DNA schade heeft gemaakt of een tumor in ontwikkeling. Mensen 
kunnen met hun zorg, angst en fysieke klachten nergens terecht. Geen huisarts of ziekenhuis 
in ons land, welke vrij is van deze ongevraagde straling. Bovendien weten de artsen niets af 
van de draadloze straling. De wetenschap in ons land zegt immers dat het alleen een 
thermisch geeft. Een opwarmingseffect. 
 
Helaas is er in Nederland bijna geen plek meer te vinden om te verblijven in een omgeving 
welke vrij is van al deze ongevraagde straling. Geen werkplek te vinden zonder ongevraagde 
straling en ontslag is meestal de enige oplossing. Meestal ook geen ARBOarts, die werkelijk 
kan helpen (of je hebt geluk). Ontslag en het gevoel hebben om niet meer bij deze wereld te 
horen. Zelf ontslag moeten nemen (omdat het niet anders kon), betekent ook geen geld. De 
woning aanpassen, om de straling van de buren tegen te gaan, of van zendmasten op korte 
afstand buiten, wordt dan erg moeilijk. Ja, er zijn afschermmaterialen maar deze zijn duur. 
De straling van de buren komt dwars door de muren heen en de veilige plek, wat je 
woonplek moet zijn, is niet meer veilig. Mensen vluchten uit hun woning, worden vluchteling 
in Nederland en zoeken hun heil op campings die nog enigszins stralingsvrij zijn. 
Elektrogevoeligen zoeken een stralingsvrije plek in het buitenland, maar ook hier blijven de 
antenne-installaties geplaatst worden. 
 
Geen toekomst 

De ernstig elektrogevoelige wordt in dit land ‘vergeten’. Een groot nadeel is, in deze digitale 
tijd, dat een elektrogevoelige er ook echt niet meer bij hoort. Familie, buren en vrienden 
geloven een elektrogevoelige niet. De overheid had toch anders wel gewaarschuwd? 
Contacten leggen doen ze via facebook en twitter (ook met grote instanties gebeurt dit 
veelal en steeds meer). Het contant geld willen we vanaf, de blauwe envelop verdwijnt en 
informatie met de overheidsinstanties moet met de Digi D. Er zijn elektrogevoeligen die geen 
computer meer kunnen verdragen en dus echt buitengesloten worden. De enige manier om 
duidelijk te maken in ons land wat er aan de hand is, schijnt door protestacties te zijn. 
Helaas, de ernstig elektrogevoelige kan dit niet. Grote steden in ons land zitten vol met 4G 
masten, 2G masten en 3G masten en het internet der dingen. Naast alle wifi hotspots en 

http://www.infonu.nl/artikel/120038.html
http://www.infonu.nl/artikel/120038.html


 Terug naar inhoudsopgave 
  

36 
 

mensen die constant hun smartphone aan hebben staan, kunnen ze dus nergens meer naar 
toe. Vervoer met trein of bus is niet meer mogelijk door alle wifi welke hierin zit. 
 
Geen hoop geen leven  
Hoop geeft leven maar de hoop van de elektrogevoelige is een zwart gat met alles wat er 
nog aan zit te komen aan draadloze technieken. Geen hulp en alleen de dreiging van nog 
meer straling door nog meer draadloos. De nieuwste draadloze technieken worden in rap 
tempo ingevoerd en de wetenschap lijkt stil te staan! Onze Gezondheidsraad is al zolang 
bezig met onderzoek naar de gezondheidsschade van mobiele telefoons en  elk jaar geven ze 
aan om nog meer tijd nodig te hebben om het onderzoek op de lange termijn op de juiste 
wijze te kunnen uitvoeren. 
 
Nú is hulp nodig 
Maar nú is dringend hulp nodig. Het gaat niet om welke wetenschapper het juist heeft, het 
gaat om mensen! Mensen die hulp nodig hebben. De ernstig elektrogevoelige strijdt al veel 
te lang. Wil niet meer zonder toekomst leven. Is het vluchten en vechten beu. Vluchten in 
een welvarend land, nota bene. Duurt het net zolang zoals bij het asbestverhaal, bijna 100 
jaar? Komt dan de Gezondheidsraad ook met het volgende bericht op de mobiel: Pas op! De 
gezondheidsraad waarschuwt voor schadelijke effecten door draadloos gebruik? Is 
zelfmoord de enige optie? Velen van de ernstig elektrogevoeligen willen euthanasie.  
Maar euthanasie bij een beperking of ziekte, die niet eens erkend wordt in dit land, zal 
helaas nooit lukken. Blijft er maar één optie over, toch? 
 
Recht op hulp 

In Nederland is een deel van de bevolking elektrogevoelig gemaakt door de straling van 
draadloze technieken. Draadloze technieken waar de overheid zo’n voorstander voor is. Het 
moderne tijdperk maar er zijn nog altijd mensen die hier niet tegen kunnen. Zelfs voor een 
klein deel van de elektrogevoeligen is het een levensbedreigende situatie, de ernstig 
elektrogevoeligen. Zo erg zelfs, dat mensen zelfmoord plegen. Zelfmoord plegen is voor de 
nabestaanden erg moeilijk en moet een hoge drempel hebben. Deze kwetsbare mensen 
(ziek gemaakt door de digitale maatschappij) met elektrogevoeligheid willen verlost worden 
van hun lijden. Willen in Nederland een ‘schone’ toekomst zonder pijn. Willen ook een plek 
waar ze kunnen wonen mét de garantie, dat het stralingsvrij blijft.  
Hebben de ernstige elektrogevoeligen dan geen rechten? Recht op aanpassingen aan de 
plaatselijke omstandigheden? Of is dit recht voorbehouden aan humanitaire rampen in het 
buitenland? Staat er niet in onze grondwet: 
 
Artikel 10 1 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 
 
Artikel 11 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 
onaantastbaarheid van zijn lichaam. 
 
Artikel 20:1 De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van 
zorg der overheid. 
 

http://www.infonu.nl/artikel/125573.html
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Artikel 21 De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu. 
 
Artikel 22:1 De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. 
Laat de overheid hun eigen grondwet handhaven dan was het probleem onder 
elektrogevoeligen niet zo groot! 
 
Het Nationaal Actieplan Mensenrechten 

Nederland heeft sinds 10 december 2013 een Nationaal Actieplan Mensenrechten (NAM). 
Die dag was het tevens de internationale dag van de rechten van de mens en de 65 jaar 
geleden dat de Universele Verklaring voor de rechten van de mens bestond. Minister 
Plasterk (kabinet Rutte II) presenteerde het plan samen met Ernst Hirch Ballin als hoogleraar 
mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam, Laurien Koster als voorzitter van het 
College voor de rechten van de mens en de Eduard Nazarski als directeur van Amnesty 
Nederland. Het plan geeft een overzicht van wat Nederland doet, om voor elkaar te krijgen 
dat de mensenrechten worden nageleefd.  
 
Wat staat er in het plan  
Het Nationaal Aktieplan Mensenrechten, benoemt de mensenrechten, hoe de 
mensenrechten structuur in elkaar zit en geeft actiepunten op specifieke thema ’s. 
 Thema ’s die te maken hebben met: 
✓ geen discriminatie; 
✓ gelijke behandeling voor iedereen; 
✓ privacy; 
✓ immigratie en asiel en onderwijs; 
✓ arbeid en cultuur. 

 
Een jaarlijkse rapportage geeft gelegenheid voor discussie tussen kabinet, parlement en 
andere betrokkenen. Tevens gaat het actieplan in op de aanbevelingen die het college voor 
de Rechten ven de Mens heeft gedaan. 
 
Het kabinet en het plan 
Nederland is voorloper met het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Het Nationaal Actieplan 
houdt in hoe het kabinet invulling geeft aan de taak om de mensenrechten in Nederland te 
beschermen en te bevorderen. Zoekt wat de rol is van de burger en van instellingen, bij het 
realiseren van mensenrechten in Nederland. Een Nationaal Actieplan moet er mede 
voorzorgen “dat mensen graag in Nederland wonen, de samenleving vitaal is, bedrijven zich 
hier graag vestigen en de overheid kan functioneren zoals het in een democratische 
rechtsstaat betaamt. Alertheid blijft echter altijd geboden en dit plan helpt daarbij”, zegt de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor elektrogevoeligen geldt 
dit blijkbaar niet.  
 
Wat het kabinet betreft biedt het plan een platform voor dialoog en monitoring en daarmee 
de mogelijkheid tot tijdige interventie. Speciale aandacht van het kabinet in dit actieplan 
gaat uit naar de volgende onderwerpen of speerpunten: 
✓ Mensenrechtenverdedigers; 
✓ Gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT); 



 Terug naar inhoudsopgave 
  

38 
 

✓ Gelijke rechten voor vrouwen; 
✓ Ernstigste schendingen voorkomen; 
✓ Vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid; 
✓ Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; 
✓ Mensenrechten en ontwikkeling; 
✓ Mensenrechten en bedrijfsleven. 

 
Mensenrechtenverdedigers 

Vaak zijn het personen of instanties die zich inzetten om schending van de mensenrechten 
bekent te maken. Bekent maken bij het publiek maar ook bij de politiek. Ze verzamelen 
en/of verspreiden informatie over schendingen en staan mensen welke de schending 
betreft, bij met juridische hulp. Actie voerders die actie voeren met geweld of propageren, 
vallen niet onder de definitie van mensenrechtenverdediger. Op veel plaatsen wordt het de 
mensenrechtenverdedigers heel erg moeilijk gemaakt. Ze worden met de dood bedreigd en 
het werk wordt afgepakt. Het belemmert hun recht op vrijheid van meningsuiting en hun 
inspanningen voor andere mensen en hun recht. Een ander voorbeeld is de wetgeving die 
fondsenwerving van ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) reguleert. Ngo’s worden 
gedwongen zich te registreren en het wordt ze moeilijker gemaakt geld uit het buitenland te 
ontvangen. 
 
Rechten voor de elektrogevoelige en de grondwet 

Het Nationaal Actieplan Mensenrechten komt op voor mensenrechten. Rechten in 
Nederland en in het buitenland. Rechten voor kinderen, vrouwen, lesbiennes, homo’s, 
transgenders en biseksuelen. Rechten die mensen en kinderen hebben. Ook onze grondwet 
is een leidraad waar alle mensen in Nederland rechten hebben. De rechten voor de 
Nederlander staan in hoofdstuk 1 van de Nederlandse grondwet. Hoofdstuk 1 welke zegt dat 
iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk behandeld wordt. Dat discriminatie wegens 
Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan 
ook, is niet toe gestaan. Gelijke rechten van elektrogevoeligen ten opzichte van de draadloos 
bellende Nederlandse burger, is ver te zoeken.  
 
En de Universele rechten van de mens 

Ook zijn internationaal de rechten van de mens vastgelegd. Op 10 december 1948 heeft de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De universele verklaring van de 
rechten van de mens worden gedragen door de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de 
Europese unie. Mensenrechten zijn universeel, gelden voor ieder mens! Mensenrechten zijn 
er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat 
o.a. iedereen kan leven in menselijke waardigheid. 26-10-2016 besluit ik uit wanhoop 
nogmaals een brief te sturen. We worden als elektrogevoeligen buitgesloten. We horen niet 
meer bij de maatschappij, help! Doe wat want dit lijkt op discriminatie. Het antwoord op 31 
oktober is: 
Het College voor de rechten van de mens, beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de 
mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel 
oordelen in het geval van discriminatie op het terrein van arbeid, goederen en diensten en 
onderwijs. U geeft aan dat u zich gediscrimineerd voelt omdat u elektrogevoelig bent, helaas 
is dit geen beschermde grond in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Het College 
kan alleen een verzoek tot oordeel in behandeling nemen als het valt binnen de AWGB. 
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Indien u een klacht heeft over wetgeving en/of de uitvoering hiervan kunt u klagen bij de 
Nationale Ombudsman. Die gaat over het handelen van overheidsorganen. Het College gaat 
niet over het handelen van overheid(organen). 
 
De Nationale Ombudsman 

2-november 2016 mail ik de Nationale ombudsman. In 2010 (ook contact gehad) was Alex 
Brenninkmeijer nog de Nationale ombudsman en sinds 2015 is dat Reinier van Zutphen voor 
de termijn van 6 jaar. Misschien is er iets veranderd in het beleid? Misschien mogen ze nu de 
eerste en tweede kamer wijzen op beleid? Op de site staat te lezen dat: de missie van de 
Nationale Ombudsman is om overheden uit te dagen anders te kijken naar diensten, 
processen en innovaties door met een team van specialisten te kijken naar alles wat de 
overheid doet. 
 
Door na te denken over manieren waarop het anders en beter kan. Met meer oog voor het 
perspectief van de burger. Om overheden hier vervolgens op aan te spreken. En ze uit te 
dagen om zaken te verbeteren. (pro-actief). Misschien kan mijn vraag of de Nationale 
Ombudsman kan helpen nu 6 jaar verder wel daadwekelijk wat betekenen?  
16-11-2016 word ik gebeld. De opdracht van de nieuwe Nationale ombudsman is niet 
veranderd. Zij mogen geen klachten behandelen over het algemene beleid van de 
Nederlandse overheid. Het is nog steeds de taak van de lokale en landelijke politiek om dit 
beleid te controleren. Ik moet dus bij de landelijke politiek zijn (heb ik al meerdere keren 
gedaan en helpt niets). Op mijn antwoord dat er onderzoeken genegeerd worden en mensen 
creperen in dit land blijft dit het antwoord.  
 
Op mijn vraag wie dan de overheid controleert, is geen antwoord. Het doet dus niemand 
iets. De ernstig elektrogevoeligen worden compleet buitengesloten en dat vindt de overheid 
dus goed. Net als in het verkeer doden worden ingecalculeerd is ook bij het overgaan naar 
de digitale wereld, mensen die niet mee kunnen komen, ingecalculeerd dat mensen dit niet 
kunnen. Zelfmoord moeten ze echter zelf doen want de euthanasiewet geeft hier geen 
handvat voor. 
 
Verschil in elektrogevoeligheid 

Mensen die elektrogevoelig zijn hebben gezondheidsklachten door blootstelling aan 
elektromagnetische velden (EMV). EMV die er altijd zijn en altijd al geweest zijn. De snelle 
uitrol van GSM, UMTS en LTE zendmasten, nodig voor de draadloze communicatie, heeft er 
voor gezorgd dat het aantal elektrogevoeligen, schrikbarend is toegenomen. 
Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog sociaal kunnen 
deelnemen en ernstig elektrogevoeligen. Mensen in Nederland, die nergens meer naar toe 
kunnen omdat ze lichamelijke klachten krijgen van alle zendmasten en versterkers, 
C2000masten, smartphones, wifi-punten, slimme meters, tablets en DECT-telefoons. 
Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen die ernstig elektrogevoelig 
zijn.  
 
Verschillende elementen verklaren de gevoeligheid van de mens voor de elektromagnetische 
velden. Elektromagnetische trillingen worden door een lichaam geabsorbeerd. Afhankelijk 
van: 
✓ De grote van het hoofd. Experimenten op modellen van hoofden tonen aan dat hoe 

kleiner het hoofd, hoe meer de elektromagnetische golven geabsorbeerd worden; 

https://www.nationaleombudsman.nl/
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✓ De gevoeligheid van de enzymatische systemen. Professor A. Buchachenko, komt na 
onderzoek tot de conclusie dat de belangrijkste energievorm voor een lichaam, (ATP) 
gehinderd wordt door elektromagnetische velden;  

✓ Cellen met magnetiet. In de hersenen van een mens zitten gemiddeld zo’ n 5 miljoen 
magnetietkristallen per gram weefsel. Deze cellen met magnetiet laten zich 
gemakkelijk doordringen door de hoogfrequente straling en absorberen tot 30% 
hiervan. 

 
Opeenstapeling van factoren 

Een elektrogevoelige heeft een opeenstapeling van factoren die er samen voor zorgen dat 
de emmer langzaam vol raakt. Totdat de emmer overloopt mede door de snelle implantatie 
van alle draadloze technieken erbij, als een nieuw element en misschien voor de druppel 
zorgt. De verschillende factoren maken dat iedere elektrogevoelig andere klachten krijgt, 
maar met een duidelijke overeenkomst. De voorgeschiedenis maakt dat een ieder een ander 
gevulde emmer heeft. Het begint al voor en tijdens de geboorte. Factoren die meespelen 
zijn: 
 
Zware metalen in een lichaam 
Zware metalen is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. 
Zware metalen die zich jaren en jaren ongemerkt in een lichaam ophopen. Zware metalen 
hopen zich op door: 
 
Het milieu  
Door metaalwinning en opslag en door de verfproductie. Door elektriciteitscentrales die de 
energie opwekken met kolen en gas en door vuilverbrandingsovens o.a. 
✓ lood in waterleidingen van oudere huizen; 
✓ tin door veel voedsel in blik te nuttigen. 

 
Voedsel 
Zware metalen hechten aan organische stoffen en kleideeltjes in de bodem. Planten nemen 
zware metalen op uit de bodem, de lucht en het water. Dieren krijgen zware metalen binnen 
via het water en voer. Hoeveel zit er nog in het dagelijks voedsel van de mens? 
 
Chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden 
Middelen om ‘plaagdieren’ op landbouwgewassen te doden. Tuinders en kwekers die ermee 
werken en de consument die het binnenkrijgt via het voedsel door overgebleven resten gif 
(residu) Niet alle stoffen voor stapelen zich op in een lichaam maar van DDT is bekend dat 
het zich wél opstapelt in een lichaam. 
 
Medicijnen 
Hoeveel medicijnen krijgt een jong iemand wel niet binnen? Als foetus al in de baarmoeder 
van de moeder. Denk aan weeënremmers of – weeënopwekkers. Hoeveel krijgt de foetus 
daarvan mee via de placenta? Peuters en kleuters met oorontstekingen, vijfde en zesde 
kinderziekte, rode hond, valse kroep, bronchitis en zoveel andere kinderziekten, waar het 
nodig is om medicijnen te gebruiken, zoals antibiotica. 
 

http://www.infonu.nl/artikel/119797.html
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Amalgaanvullingen 
Nog niet zo lang geleden was amalgaan hét materiaal om gaatjes in kiezen mee te repareren 
en vullen. Gelukkig wordt dit anno 2015 niet meer gebruikt in tandartsenpraktijken.  
Vullingen van amalgaan bevatten het zware metaal kwik. De amalgaanvulling geeft constant 
een kleine concentratie kwik af wat zich in het lichaam opstapelt. Gemiddeld krijgen mensen 
met amalgaanvullingen zo’n 3 tot 7 microgram per dag in hun lichaam. Hoe ouder, hoe meer 
dus. Daarnaast kan het kwikgehalte in je lichaam oplopen door heet drinken, veel kauwgom 
gebruik en tandenknarsen. 
 
Vaccinatie 
De vele vaccinaties die een baby, peuter, kleuter, basisschoolkind en puber krijgt, zijn: 
 

Leeftijd Soort vaccinatie in 2017 

 Fase 1 

6 tot 9 
weken 

DKTP, Hib, HepB en Pneu. 
Het vaccin DKTP moet difterie, kinkhoest, tetanus en polio voorkomen. Hib 
staat voor haemophilus influenzae type b en is om bacteriële infecties van de 
hogere luchtwegen te voorkomen. Pneumokokken kunnen leiden tot 
levensbedreigende complicaties als hersenvliesontsteking (meningitis), 
bloedvergiftiging (sepsis) en ernstige longontsteking (pneumonie). 
 

3 maand DKTP Hib HepB. 

4 maand  DKTP, Hib, HepB en Pneu . 

11de 
maand 

DKTP, Hib, HepB en Pneu 

4de maand Nog een keer DKTP, Hib en HepB3. Samen met een tweede prik met het Pneu 
vaccin.  

11de 
maand 

Nog een keer DKTP, Hib en HepB4 en prik drie met het Pneu vaccin 

14de 
maand 

De eerste BMR inenting: bof, mazelen en rode hond en een vaccinatie tegen 
hersenvliesontsteking (menC) 
 
 

 Fase 2 

4 jaar  DKTP 

 Fase 3 

http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_vaccinaties/DKTP_HIb_HepB
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_vaccinaties/DKTP_HIb_HepB
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_vaccinaties/DKTP_HIb_HepB
http://rivm.nl/Onderwerpen/P/Pneumokokken
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_vaccinaties/DKTP_HIb_HepB
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_vaccinaties/DKTP_HIb_HepB
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_vaccinaties/DKTP_HIb_HepB
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9 jaar  DTP (zonder kinkhoest) en tweede BMR vaccinatie. 

 Fase 4 

12- 13 jaar Twee maal een HPV vaccinatie voor meisjes. Dit vaccin moet 
baarmoederhalskanker voorkomen.  

 
Betekenis van de letters: 
D=Difterie; 
K=Kinkhoest; 
T=Tetanus; 
P=Polio; 
Hib=Haemophilus influenzae type b; 
HepB=Hepatitis B; 
Pneu=Pneumokokken; 
B=Bof; 
M=Mazelen; 
R=Rodehond; 
MenC=Meningokokken C; 
HPV=Humaan Papillomavirus. 
 
Trauma’s 
Op jeugdige leeftijd is de kans al aanwezig om een trauma op te lopen. Het overlijden van 
één van de ouders, een scheiding van de ouders, seksueel misbruik, verwaarlozing of andere 
vervelende onbegrijpelijke gebeurtenissen voor een jong kind. 
 
Elektromagnetische belasting 
Zendmasten hebben een plek nodig. De plaatsing van de eerste GSM antennes overviel 
mensen. Plots staat er een mast in de achtertuin of op daken van huurwoningen. Mensen 
werden en worden niet ingelicht over de eventuele gezondheidsschade. Dit mocht niet (en 
anno 2016 nog steeds niet) genoemd worden. De belasting van de elektromagnetische 
velden voor mensen met een zendmast of C2000 in de directe omgeving is groter dan 
wanneer er geen mast in de buurt staat. 
 
Hooggevoeligheid 
Veel elektrogevoelig geven kenmerken van een hoog gevoelig iemand. Volgens de 
Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron is 15 tot 20% van de wereldbevolking een Highly 
Sensitive Person (HSP) of hoogsensitief persoon. Hooggevoeligheid is eveneens 
wetenschappelijk niet te bewijzen, net als elektrogevoeligheid. 
 
Andere ziektes 
Vanuit andere ziektes ontstaat de gevoeligheid voor de frequentiegolven van 
elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, 
stofwisselingsziekte, allergieën en MCS (geurovergevoelig). 
                                                                                                                                                                            

http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Difterie
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Kinkhoest
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Tetanus
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Polio
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/HIb
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Hepatitis_B
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Pneumokokkenziekte
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Bof
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Mazelen
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Rodehond
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Meningokokkenziekte_C
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/De_ziekten/Baarmoederhalskanker
http://www.infonu.nl/artikel/120632.html
http://www.infonu.nl/artikel/145050.html
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Het verschil in elektrogevoeligheid 

Bij nu al 850.000 mensen is de emmer al overgelopen door de verschillende 
opeenstapelingen. Een scala van mixen die voor elk persoon anders is. Want niet iedereen 
heeft als baby vaccinaties gehad. Niet elke volwassene heeft trauma’s, niet iedereen werkt 
met chemische bestrijdingsmiddelen. Voor iedereen wordt de emmer anders gevuld en 
gemixt. Dit houdt in dat iedere elektrogevoelige andere klachten krijgt met wel een duidelijk 
overlap aan dezelfde klachten. De een kan namelijk nog wel de mobiel gebruiken de ander 
absoluut niet meer. De een kan nog wel tegen het laagfrequente, de ander heeft dag en 
nacht de stroom uitgezet. Ook zit in elektrogevoeligheid verschil. Het verschil van licht 
elektrogevoelig naar ernstig elektro-overgevoelig en uit zich in: wat kan ik nog wel en wat 
kan ik niet meer? 
 
Wat is hooggevoeligheid? 

Hooggevoeligheid of HSP. HSP is een High Sensitive Person. Heb je snel last van drukte, 
geluid en fel licht? Maken geuren je snel misselijk? Een parfum, de uitlaatgassen of de 
wasverzachter in kleding? Voel je de sfeer wanneer deze verdrietig is of erg gespannen? 
Wordt je ook helemaal gestoord van het textielmerkje in de nek? Wellicht ben je 
hooggevoelig. De term HSP is in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. 
Elaine N. Aron. Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika. 
Gebaseerd op onderzoeken komt Dr. Elaine N. Aron tot de conclusie dat hoogsensitiviteit 
sterk aangeboren en genetisch bepaald is. Dat HSP-ers een gevoeliger zenuwstelsel hebben 
en sterker worden geprikkeld dan de doorsnee mens. Dat ongeveer 20% van de 
wereldbevolking hoog gevoelig is.  
 
Kenmerken voor de HSP’er 
Niet bij elke HSP’er komen al de kenmerken voor maar toch wel meer dan helft herkenbaar? 
Een HSP’er: 
✓ neemt gedetailleerd waar, intens en subtiel; 
✓ voelt onder mensen al snel aan of er sympathieën of antipathieën leven; 
✓ voelt heel intens de eigen emoties, maar ook de emoties van anderen; 
✓ droomt, fantaseert, en overweegt veel; 
✓ -knipt labeltjes bij nieuwe kleren weg;  
✓ is zorgzaam en bewust;  
✓ is verontwaardigd over onechtheid en onrecht; 
✓ kan zich goed in anderen inleven omdat ze een ander sneller begrijpen; 
✓ kan over veel onderwerpen mee praten, door een brede belangstelling voor alles; 
✓ wordt door schoonheid en kunst diep geroerd; 
✓ houdt van stilte en rust op tijd; 
✓ is erg gevoelig voor prikkels van buitenaf; 
✓ is plichtsgetrouw, tot het perfectionistische toe; 
✓ kan vaak verlegen overkomen, maar is niet verlegen;  
✓ heeft vaak het gevoel dat je als het ware wordt leeggezogen door mensen; 
✓ doet de dingen intuïtief;  
✓ ziet verbanden gauw ( denken als een geheel); 
✓ heeft sneller dan anderen in de gaten hebben waar problemen liggen én ‘ziet’ de 

oplossing;  
✓ ervaart de wereld als eenheid.  
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De HSP’er heeft een goed ontwikkeld spiritueel bewustzijn. Een ander woord voor 
hooggevoelige zou kunnen zijn: opmerkingsbegaafd. Mensen met een hooggevoelige aard 
hebben een intense en bezielde relatie met alles en iedereen om hen heen. Hun zintuigen en 
hersenen werken gemiddeld uitgebreider en dieper dan de gemiddelde mens. 
 
Van HSP naar EHS? 

Word van een High Sensitive Person geen Elektro Hyper Sensitive Person! 
Wat is dan een Elektro Hyper Sensitive Person? Een EHS’er reageert op elektro magnetische 
velden. Een elektrogevoelig persoon die fysiek reageert op de straling van de smartphone, 
tablet, Wifi en al de masten nodig voor deze draadloze communicatie. Fysieke klachten als 
spierpijn, hoofdpijn, verwardheid, duizeligheid, sterke oorsuizingen, misselijkheid, 
opwarming gezichtshuid, irritatie bij scherpe en harde geluiden, huidirritatie, griepgevoel en 
hartritmestoornissen. SOLK (somatisch onbegrepen lichamelijke klachten) waar artsen zich 
geen raad mee weten nadat een andere oorzaak (hartfalen bijvoorbeeld) is uitgesloten. In 
plaats van duidelijk te vertellen dat de straling van alle draadloze apparatuur deze klachten 
kunnen veroorzaken krijg je al snel het gevoel dat de medische kant je niet gelooft. Dat het 
tussen de oren zit.  
 
Het probleem van elektrogevoeligheid is betrekkelijk nieuw en duidelijk ook pas na de 
invoering van alle draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische 
apparatuur. Deze apparaten stralen elektromagnetische velden uit die sommige mensen ziek 
maken. Elke elektrogevoelige heeft zijn of haar eigen geschiedenis. De apparatuur die 
iemand stoort en de aard van de (chronische) gezondheidsklachten zijn strikt 
persoonsgebonden.  
 
EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere (milieu)factoren 
zoals specifieke geuren (MCS), voedsel, licht (CLPD) en ultra laag geluid. De hooggevoelige 
mens is gewoon gevoeliger. Gevoelig voor prikkels van buitenaf. De elektromagnetische 
velden zijn niet te zien, te ruiken of te horen maar ze zijn er wel. Er zijn nu al officieel 5% van 
de Nederlanders elektrogevoelig. Dat HSP-ers een gevoeliger zenuwstelsel hebben en 
sterker worden geprikkeld dan de doorsnee mens, hebben we net kunnen lezen. Hun 
zintuigen en hersenen werken gemiddeld uitgebreider en dieper dan bij de gemiddelde 
mens. De HSP’er heeft hiermee de potentie om óók te reageren op de elektromagnetische 
velden. Wees als hooggevoelig persoon gewoon voorzichtig met alle draadloze. De échte 
HSP’er wéét dit ook.  
 
Een gevoelig mens is een gewoon én bijzonder mens. Gewoon een bijzonder mens!  
Elk mens is bijzonder. 
                                                                                                                                                                           
De beelddenker 

Iedereen neemt informatie op. De informatie wordt opgenomen, verwerkt, onthouden en 
gebruikt. Maar niet bij iedereen wordt deze informatie op dezelfde manier opgenomen, 
verwerkt, onthouden en gebruikt. Per persoon verschilt de voorkeur. Voorkeur in horen, 
voelen denken of zien (beelddenken). Ongeveer 5% tot 10% van de mensen denkt in 
beelden. Een beelddenker ziet bij het woord paard, een ‘plaatje’ van een paard. Een 
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begripsdenker ziet het geschreven woord PAARD in zijn hoofd. Veel elektrogevoeligen die ik 
ken blijken beelddenkers te zijn net zoals ze ook hooggevoelig te zijn.  
 
Beelddenken is een gave 
Begripsdenken of woorddenken, volgt de structuur van de taal. Het vormt in gedachten 
woord voor woord de zinnen met ongeveer dezelfde snelheid als het gesproken woord. 
Gemiddeld spreekt iemand ongeveer 150 woorden per minuut zo’n twee-en-een-halve 
woorden per seconde. Beelddenken is een geleidelijk ontwikkelend proces. Het beeld 
‘groeit’ naarmate het denkproces begrippen toevoegt. Deze manier van denken gaat veel 
sneller, vermoedelijk zelfs duizenden malen sneller, dan het begripsdenken. Beelddenken 
gaat 30 keer sneller dan begripsdenken. Daardoor is het moeilijk te doorgronden en bij de 
beelddenker zelf heel gewoon, omdat het niet weet dat een ander iemand, anders ‘denkt’ 
en ervaart. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ons brein rond het 4e jaar een 
voorkeur ontwikkelt voor: 
✓ het visuele leersysteem (beelddenken);  
✓ het verbale leersysteem (woorddenken). 

Deze voorkeur bepaalt hoe wij voor de rest van ons leven informatie verwerven en 
verwerken. 
 
Globale beschrijving van de beelddenker 
Door de snelheid van de beelden in het hoofd overziet de beelddenker snel het geheel, het 
totaalbeeld. Bijvoorbeeld: het zien van een agenda van een vergadering geeft al snel de 
antwoorden op alle agendapunten (dat meestal niemand voor de waarheid aanneemt).  
Beelddenkers zijn: 
✓ ruimtelijk ingesteld. Zien de plaatjes multidimensioneel. In gedachten kunnen ze het 

voorwerp draaien, spiegelen en van alle kanten bekijken, zonder het voorwerp aan te 
raken. Oplossingen, die niet voor de hand liggen worden zo gegeven.  
Spiegelen ( aan alle kanten kunnen bekijken) kan een groot voordeel zijn en denkend 
aan de b is het ook verklaarbaar waarom beelddenkend basisschoolkinderen de d 
erin zien; 

✓ hebben vaak een fotografisch geheugen. Herinneringen (neem een leerboek) worden 
opgeslagen als een beeld, als een foto. Bij een proefwerk kan het gebeuren dat de 
bladzijde terug komt in het hoofd als een foto (met het antwoord dus); 

✓ door beelden van situaties en gebeurtenissen afhankelijk om te groeien in hun 
ontwikkeling; 

✓ vaak zo dat ze dingen vaak letterlijk nemen. Door het beeld wat gevormd wordt is het 
moeilijk om de taal te begrijpen bijvoorbeeld bij een spreekwoord of metaforen. 
Denk aan: de voorzitter ploegt door de vergadering en zie het beeld erbij horend; 

✓ zijn creatief doordat ze buiten kaders kunnen denken. Het lijkt op dagdromen, maar 
dat is het niet; 

✓ mensen met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Als kind komt het op voor het 
gepeste kind. Als volwassene ‘ziet’ het de onrechtvaardigheid wereldwijd;  

✓ zijn sociaal zeer bewogen ingesteld. Hebben een groot inlevingsvermogen en denken 
dat dit iedereen heeft; 

✓ emotioneel gevoelig en sfeergevoelig. Door het voelen en weten, maar niet kunnen 
noemen, ontstaan communicatieproblemen. Dit kan een emotionele kwetsbaarheid 
veroorzaken en nog meer moeite met onrecht; 
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✓ vaak jeugdiger qua uiterlijk dan de leeftijd doet vermoeden; 
✓ slechte luisteraars. De oplossing ziet het vaak al, dus waar héb je het over. Het 

antwoord wordt dan meestal ook niet begrepen (en verklaard alsof je Chinees praat). 
 
De andere manier van denken kan een minderwaardigheidsgevoel  geven 

Door deze manier van denken staan beelddenkers heel anders in het leven dan het 
gemiddelde kind of de gemiddelde mens. Het percentage van 5% tot 10% is veel minder dan 
de niet beelddenkers. Het geeft onbegrip, niet snappen wat er gebeurd. Het zal aan mij (de 
beelddenker) liggen. Op de bassischool wordt deze manier van denken onderschat en niet 
naar waarde benaderd. Gelukkig komt er de laatste jaren langzaam verandering in. Het 
woord ligt centraal, het talig denken. Het onbegrip van de buitenwereld wordt gereflecteerd 
naar de beelddenker, die 'oppikt' en vertaald: ik ben niet normaal. Ik hoor er niet bij! En dan 
te bedenken dat in elke groep wel één of twee beelddenkers zitten. 
 
De oorzaken van beelddenken 
Ongeveer 5 tot 10% van de Nederlanders denkt dus in beelden. Maar waar komt het 
beelddenken vandaan?  
 
Hersenhelften 

Alle mensen worden geboren met een linker- en een rechterhersenhelft, als het goed is. Bij 
de geboorte is de rechterhersenhelft dominant bij ieder mens (je). Al naar gelang de 
ontwikkeling van de mens zal de balans tussen de rechter- en linkerhersenhelft een 
geïntegreerd geheel gaan vormen en functioneren beide hersenhelften optimaal. De 
verschillende functies gezeteld in de hersenhelften: 
 

Functies van de rechterhersenhelft Functies van de linkerhersenhelft 

intuïtie logisch denken 

gevoelens analytisch vermogen 

gewaarwording en indrukken cognitieve functies 

vermogen om creatieve verbanden te leggen  

het vermogen om ruimtelijke processen te doorzien  

Ook wel gezegd: de rechter hersenhelft 'weet', terwijl de linker hersenhelft 'denkt' en 
theoretiseert. 
 
De verbinding tussen de twee hersenhelften (de hersenbalk) zorgt dat de linker en rechter 
hersenhelft samenwerken. De balans tussen de rechter- en linkerhersenhelft verschuift 
doorlopend maar wanneer ze een geïntegreerd geheel vormen functioneert het 'weten' en 
'denken' als één geheel. Robert S. Feldman, hoogleraar psychologie, zegt hierover in zijn 
boek ontwikkelingspsychologie: ”bijna bij alle rechtshandigen en de meeste linkshandige 
mensen, concentreert de linkerhersenhelft zich op taken waarvoor verbale competentie 
nodig is, zoals praten, lezen, denken en redeneren. De rechterhersenhelft ontwikkelt zijn 
eigen sterke kanten, met name op non-verbale gebieden, zoals ruimtelijk inzicht, herkenning 
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van patronen en tekeningen, muziek en emotionele uitingen". Een wetenschappelijk 
gegeven is echter dat de meeste mensen hoofdzakelijk maar één deel van hun hersenen 
gebruiken, de linker hersenhelft. Een automatische aanpassing aan de zakelijke en cognitieve 
maatschappij. 
                                                                                                                                                                            
Waar komt beelddenken vandaan 
Als baby heeft de linkerhersenhelft nog geen doel. Baby's maken geen gebruik van taal maar 
van het primaire denkproces. Een baby verkent de ruimte met armen en benen. Het maakt 
klanken wanneer het iets wil. Er is geen verbinding met taal. Het primaire denkproces wordt 
geregeld vanuit de rechterhersenhelft. Langzaam komen de eerste woordjes en gaat de taal 
overheersen. Kinderen gaan de wereld verkennen en benoemen. In het derde/vierde 
levensjaar gaat een kind in woorden denken. Het secundaire denkproces. Een kleine groep 
kinderen (5% tot 10 %) maakt deze overstap niet. Ze blijven in beelden denken. De 
rechterhersenhelft blijft dominant. Kinderen die primair in beelden denken en alle 
cognitieve vaardigheden ontwikkelen scoren vaak hoog bij een IQ test. Men spreekt dan van 
meervoudige intelligentie of hoogbegaafdheid. De keuze van de voorkeur bepaalt hoe wij 
voor de rest van ons leven informatie verwerven en verwerken. Hoe we de basisschool 
doorlopen en hoe we ons ontwikkelen tot volwassen is dus afhankelijk van of het visuele 
leersysteem (beelddenken) of het verbale leersysteem (woorddenken). 
 
Het opmerken van de beelddenker 
Het begrip beelddenken is in 1951 geïntroduceerd door de Haagse logopediste Maria J. 
Krabbe. Zij werkte met kinderen met leerproblemen zoals, dyslexie, stotteren en 
schrijfproblemen. Deze kinderen bleken volgens haar te denken in beelden en zij noemde 
hen beelddenkers. M.J Krabbe omschreef beelddenkers en het verwerken van informatie, als 
volgt: 
✓ ze bekijken, trekken uit elkaar en ordenen (de verbanden zoeken vanuit verschillende 

gezichtspunten); 
✓ beelddenkers ontdoen zich van overtolligheden; 
✓ beelddenkers vereenvoudigen. Zoeken de essentie (willen weten waarom) en laten al 

het gecompliceerde weg; 
✓ beelddenkers verkleinen en verscherpen. Zijn concreet en handelend bezig. 

 
Het werk van Maria J. Krabbe werd in 1955 voortgezet door Nel Ojeman. Na je vierde jaar 
een beelddenker, dan blíjf je een beelddenker. Beelddenken is niet af te leren en gaat niet 
over.  
 
Moeilijk voor een beelddenker om de informatie van leerkrachten in het basisonderwijs 
(vanaf groep 3 vooral) op te nemen wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt. De 
lesstof op basisscholen is gericht op het woorddenkende kind (talig onderwijs). Een aantal 
beelddenkers kan dan ook niet meekomen terwijl zichtbaar is dat ‘er meer in zit dan dat 
eruit komt’. Deze kinderen krijgen vaak het stempeltje van dyslexie, dyscalculie, ADHD’er of 
dyspraxie ( vroeger werd dit MBD genoemd-minimal brain damage). In gezinnen zien we ook 
vaak meer kinderen met dezelfde manier van denken. Omdat de leerkrachten van de 
basisschool hier anno 2016 alert op moet zijn en leerlingen kunnen herkennen als 
beelddenker, blijkt dat vaak ook een van de ouders denkt in beelden. De erfelijke factor. 
Beelddenken is een verworvenheid en geen stoornis of afwijking. Beelddenken is een gave. 
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Hoofdstuk 3 
Waarom de artsen niet weten wat EHS is 

Onze overheid (bij monde van de Gezondheidsraad) weigert om de onafhankelijke, vaak 
buitenlandse wetenschappelijke onderzoeken, die waarschuwen voor het gevaar van deze 
straling, serieus te benaderen of juist te interpreteren. Het is te nadelig voor de economie. 
De Nederlandse Gezondheidsraad claimt nog steeds dat de klachten ‘tussen de oren zitten’. 
De straling is niet zichtbaar en de wetenschap van nu is een wetenschap van het 
waarneembare. Dit houdt in dat huisartsen beginnende elektrogevoeligen tegen komen en 
niet de juiste diagnose kunnen geven. Dat mensen die ziek worden van straling en onterecht 
als paranoia gediagnosticeerd worden en van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
Gedwongen worden opgenomen of er wordt een ‘vervangende’ diagnose gesteld als: ME, 
CVS, MCS, fibromyalgie of ziekte van Lyme. Met als gevolg dat beginnende elektrogevoeligen 
blijven werken of wonen tussen alle ziekmakende straling! Van elektrogevoelig naar 
elektro(over)gevoelig kunnen worden! Erkenning van deze gevoeligheid is noodzaak zodat 
huisartsen hun werk goed kunnen doen. Geen tabletjes, maar elimineren van draadloze 
apparatuur. Niet echt rooskleurig voor de farmaceutische industrie (en de providers). 
 
Een gezonde leefomgeving 

Een gezonde leefomgeving is van levensbelang. De gezondheidsraad (GR) heeft hier een 
essentiële taak in. Een gezond leefmilieu is afhankelijk van veel factoren. Van de chemische 
factor, de biologische en de fysische factor. Verschillende invalshoeken komen om de hoek 
kijken. Van grote machtige internationaals tot de ‘gewone’ burger. Het vraagt van de leden 
van de GR om integriteit. Hoe om te gaan met beide belangen en hoe moeten de risico’s 
daarvan worden beoordeeld? Hoe correct heeft de wetenschapper het? Het geval van de 
elektromagnetische velden is een gecompliceerd geval. De wetenschap is het niet met elkaar 
eens. Verschillende wetenschappers waarschuwen dat de gezondheid van de burger in 
gevaar is, met de enorme toename van het draadloos gebruik en andere wetenschappers 
vinden het maar onzin. 
 
Hoe moet je daar mee omgaan? Wie moet je geloven? De GR heeft als vaste activiteit om 
wetenschappelijke ontwikkelingen nauw te volgen. Wie volg je? Wat de Gezondheidsraad 
wil is een nieuwe wetgeving wat de omgeving betreft.  
 
Nieuwe wetgeving 
In 2019 is het de bedoeling dat de Omgevingswet van kracht wordt. Bestaande regels en 
normen over het gebruik van onze leefomgeving worden aangepast. Het doel is om ziekten, 
gerelateerd aan het milieu te voorkomen of terug te dringen en een ander doel is om de 
besluitvorming te verbeteren en overzichtelijk te maken. Milieufactoren worden genoemd in 
de Omgevingswet zoals luchtverontreiniging, geluidsbelasting, geuroverlast en 
gezondheidsrisico’s van de enorme toename van de mobiele communicatie en de 
zendmasten die hiervoor nodig zijn. Dit laatste is door de Gezondheidsraad niet bedoeld om 
de normen aan te scherpen, maar het wordt wel genoemd in het persbericht van 20 juli 
2016. Ze doelen op de normen voor de luchtkwaliteit maar normen voor elektromagnetische 
velden zijn nog harder nodig.  

 

http://www.infonu.nl/artikel/141279.html
http://www.infonu.nl/special/5987.html
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Omgevingswet 

Bestaande regels over beheer en gebruik van de leefomgeving, worden herzien om 
besluitvorming over projecten in de leefomgeving, te vereenvoudigen en te verbeteren en 
gaat de Omgevingswet heten. Ook de normen voor de kwaliteit van de leefomgeving vallen 
onder deze herziening. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, vallend 
onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een groot aantal 
milieunormen op een rij gezet en de normen geëvalueerd. Hoe verhouden de normen zich 
ten opzichte van elkaar, hoe zijn ze ontstaan en hoe pakken ze uit in werkelijkheid, 
uitgaande van hoe de normen zijn gericht op veiligheid en gezondheid. Het uitgangspunt is 
dat onnodige belasting van de omgevingskwaliteit vermeden moet worden en dat mens en 
milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbare gezondheids- en milieurisico’s beschermd 
moet worden.  
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. 
 

Ontstaan Omgevingswet 
Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer van het kabinet Rutte II, 
ingestemd met de Omgevingswet. In 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het 
wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een 
invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. Een invoeringswet is een begeleidende wet 
bij de invoering van een nieuwe wet en regelt hoofdzakelijk juridisch-technische 
overgangsaspecten. De Invoeringswet Omgevingswet zal naast het intrekken van bestaande 
rechten, ook een aantal inhoudelijke wijzigingen van de Omgevingswet regelen. Dat zijn: 
✓ de regeling voor planschadevergoeding; 
✓ de regeling voor punitieve handhaving (de 'vervuiler' betaald); 
✓ de verankering van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO); 
✓ de gefaseerde omgevingsvergunning voor het bouwen; 
✓ de introductie van de omgevingsplanactiviteit. 

 
Veranderingen door de Omgevingswet 

Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in één 
Omgevingswet. Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op? Een aantal feiten op een 
rij: 
✓ van 26 wetten gaat de Omgevingswet naar een wet; 
✓ van 5000 wetsartikelen gaat de Omgevingswet naar 350 wetsartikelen; 
✓ van 120 ministeriële regelingen gaat de Omgevingswet naar 10 ministeriële 

regelingen; 
✓ van 120 algemene maatregelen van bestuur gaat de Omgevingswet naar vier 

algemene maatregelen; 
✓ 1 wet geldt dan voor de hele leefomgeving; 
✓ de Omgevingswet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen. 

 

Normen 
Het Nederlandse beleid is gebaseerd op internationale en nationale afspraken en geeft voor 
verschillende milieugebieden normen. Normen die voorkomen in de Omgevingswet over: 
✓ luchtkwaliteit; 
✓ geluidsbelasting; 
✓ stankhinder; 
✓ elektromagnetische velden komend van de mobiele telefonie en zendmasten. 
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1.Luchtkwaliteit 
De Europese Unie (EU) heeft grenswaarden en streefwaarden voor stoffen in de lucht. EU-
lidstaten mogen deze waarden niet overschrijden. Nederland moet voldoen aan de normen 
voor luchtverontreinigende stoffen. Het geeft het maximum aan dat een land mag uitstoten. 
Het gaat hierbij onder meer om de stoffen zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. De 
Verenigde Naties (VN) en de EU bepalen de normen. 
 

2.Geluidsbelasting 
In Nederland zijn het wegverkeer, railverkeer en het vliegverkeer de grootste veroorzakers 
van geluidsoverlast in de woonomgeving.  
 
De overheid hanteert het volgende principe voor het geluidbeleid: 'de vervuiler betaalt'. 
Wanneer een gemeente nieuwe huizen wil bouwen langs een openbare weg, dan moet de 
gemeente zorgen voor geluidschermen. Als het rijk een autosnelweg wil aanleggen, dan 
moet de overheid zorgen dat de huizen die langs het traject komen te liggen, van lawaai 
gevrijwaard blijven. De Europese Unie heeft in 2002 de Richtlijn omgevingslawaai van kracht 
laten gaan. Lidstaten zijn door deze wet verplicht om: 
✓ geluidsbelastingkaarten vast te stellen waarop de geluidniveaus per gebied worden 

aangegeven, 
✓ actieplannen voor geluidshinder te maken op basis van de geluidsbelastingkaarten, 
✓ de bevolking voor te lichten over geluidsoverlast, 
✓ de geluidsmaat, genaamd Level day-evening-night (Lden) in te voeren. 

Ook zijn er grenzen gesteld aan geluidsbelasting voor wegen, bedrijven en andere bronnen 
van geluid, de voorkeurswaarde. Komt het geluid boven de grens uit, dan is er toestemming 
nodig van de overheid. Hieronder staat een overzicht van verschillende grenzen 
 

3.Stankhinder 
Stankhinder is wanneer iemand een onplezierige geur als overlast ervaart. Onplezierige 
geuren als uitlaatgassen, varkensmest, kippenflats, veel industriële processen en afval. 
Veehouders (met name varkens- en pluimveebedrijven) moeten bij hun bedrijfsuitvoering 
voldoen aan strenge regelgeving, die hoofdzakelijk is vastgelegd in de Reconstructiewet 
Concentratiegebieden, de Wet Milieubeheer en de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), 
die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Rond elk boerenbedrijf dat stank veroorzaakt wordt 
een denkbeeldige cirkel getrokken en binnen deze 'stankcirkel' mogen geen 
nieuwbouwwoningen gebouwd worden. 
 

4.Elektromagnetische velden 
De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft als taak 
om de veiligheidsnormen van elektromagnetische velden te bepalen. De veldsterkte mag 
niet hoger zijn dan wat de ICNIRP heeft bepaald. Deze richtlijnen zijn bepaald in 1998, naar 
aanleiding van een thermisch effect (opwarmingseffect) van elektromagnetische velden op 
een zak zout water. De doelstelling was hoeveel straling is er nodig om een zak zout water 
van 72 kg door straling op te warmen. De uitkomst was dat in zes minuten de zak water met 
1 graad opwarmt. Hier is geen rekening gehouden met biologische- en/of neurologische 
effecten op een organisme. De limieten moeten zo veiligheid geven voor de gezondheid wat 
betreft elektromagnetische velden in het frequentiegebied van 0 Hertz tot 300 Gigahertz. 
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N.a.v. deze proefopstelling zijn de normen (blootstellingslimieten) vastgesteld, die in 2017 
nog gelden. 
 
Een verschuiving in het schrijven over elektromagnetische velden 

Op 1 juni 2016 staat op de site van de gezondheidsraad te lezen: dat er geen bewezen 
verband is tussen langdurig en veel gebruik van de mobiele telefoon en het risico op 
tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Helemaal uitsluiten kan de 
Gezondheidsraad dit verband echter niet gezien de uitspraak in het rapport 
“Elektromagnetische velden, jaarbericht 2008” van maart 2009. Hierin wordt vermeld dat bij 
sommige onderzoeken veranderingen zijn waargenomen in de natuurlijke elektrische 
processen van de hersenen door de elektromagnetische straling van de mobiele telefoon.  
 
De gezondheidsraad ziet echter geen aanwijzing dat dit duiden kan of leiden kan tot 
gezondheidseffecten. De gezondheidsraad concludeert wel dat het aantal mensen dat 
gezondheidsklachten toeschrijft aan de bronnen van elektromagnetische velden, toe lijkt te 
nemen. Wetenschappelijke onderzoeken, die ze volgen, zien echter geen oorzakelijk verband 
tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en het optreden van 
lichamelijk onverklaarbare klachten. De verschuiving in het denken zit in het volgende 
bericht over elektromagnetische velden en ziektelast door milieufactoren: 20 juli 2016 meldt 
de Gezondheidsraad om de ziektelast veroorzaakt door milieufactoren verder terug te 
dringen. Mede hierdoor is het nodig om in de Omgevingswet striktere normen op te nemen, 
wat betreft gezondheidsrisico’s van de mobiele communicatie, windturbines en intensieve 
veehouderij. 
 
De GGD Handreiking Elektrogevoeligheid 

De werkgroep elektromagnetische velden (EMV) van de GGD heeft 4 oktober 2016 de 
Handreiking elektrogevoeligheid vastgesteld. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor 
GGD medewerkers in gesprek met elektrogevoeligen. Mensen die lijden aan het medisch 
nog onverklaarde probleem van elektrohypersensitiviteit (EHS) kunnen rekenen op 
ondersteuning en begrip, wanneer ze zich voor hulp of advies wenden tot de GGD 
behorende bij de woonplaats. Mijn verhaal is dat er op deze schone plek in de Heurne een 
zendmast tegenover ons gepland staat op 270 meter afstand. Alleen met een weiland 
ertussen. De gemeente had ons al mee gedeeld dat 90% zeker is dat de mast daar zou 
komen. Ik heb de GGD_NOG gemaild en gevraagd of de medische milieukundige nog 
werkzaam is die ik ken toen Dirk begon te reageren wat later bleek elektrogevoeligheid te 
zijn. Ja, hij werkt er nog en wil de gemeente in het laatste gesprek adviseren om de mast 
zover mogelijk van onze te woning te plaatsen. Het lukt! De mast komt sinds 18 november 
1,2 kilometer van onze woning vandaan. Wel wordt er gezegd dat de GGD niet verwacht dat 
blootstelling gezondheidskundige effecten zal geven, maar de handreiking 
elektrogevoeligheid werkt. Ik hoef niet nog een keer te vluchten! Wat het geeft wanneer de 
mast geactiveerd wordt, dat moeten we afwachten.  
 
Maatschappelijke onrust wat mobiele communicatie 

Onder de bevolking is er veel onrust en worden er bezwaren tegen de plaatsing van 
antenne-installaties voor de mobiele communicatie ingediend. Het komt voort uit 
bezorgdheid voor de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van de antennes 
op zendmasten, daken en kerktorens. Het is niet duidelijk of de mens, flora en fauna, hier 
wel of niet tegen kunnen. Zijn de mensen die dichtbij een zendmast wonen de pineut? De 
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norm die in Nederland wordt gehanteerd is hoog en biedt alleen bescherming tegen het 
opwarmen van de hersenen en geen bescherming tegen biologische en neurologische 
effecten. Dit terwijl veel mensen moe zijn, doodmoe en de kankergevallen toenemen. Wat 
doen elektromagnetische velden met de gezondheid? Moeten de normen die nu gehanteerd 
worden niet heel erg veel omlaag? Juist de biologische effecten ontwrichten de samenleving 
doordat in 2016 al officieel al 840.000 mensen elektrogevoelig zijn en niet tegen de 
elektromagnetische velden van de zendmasten kunnen (officieus misschien al 80 % wanneer 
artsen een juiste diagnose mogen stellen).  
 
De productiviteit van mensen gaat naar passief en kost de samenleving veel geld. Biologische 
effecten kunnen al optreden beneden de 0,6 V/m. Daarnaast kunnen de meters van het 
antennebureau alleen het sterkste signaal meten. Zij kunnen de straling niet optellen. Zo is 
er nooit onderzocht hoe hoog de veldsterkte is van 3G, 4G, 4G+, wifi en de DECT telefoon, 
samen. De realiteit is dat we leven in een mengeling van frequenties bij elkaar en dus niet 
zeker weten wat het met een organisme doet. Wat doen deze verschillende frequentie met 
elkaar? Versterken ze elkaar? Veranderen ze de frequentie? Bovendien is er verdeeldheid 
onder de wetenschappers die deze materie onderzoeken. De Gezondheidsraad houdt vast 
aan het standpunt dat er geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn op korte of 
lange termijn zolang de vastgestelde blootstellingslimieten in acht worden genomen bij de 
plaatsing van antenne-installaties.  
 
Uitgangspunten niet nageleefd 
In de beleidsnota ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’ worden tien punten 
genoemd: 
1.zorg voor een transparant beleidsvormingsproces; 
2. maak de diverse verantwoordelijkheden expliciet; 
3. weeg de risico’s af tegen de maatschappelijke kosten en baten; 
4. betrek de burger in een vroegtijdig stadium; 
5. weeg de mogelijke cumulatie van risico’s mee; 
6. pas het voorzorgsprincipe toe bij onzekere risico’s; 
7. betrek de samenleving en ga in gesprek over emoties en risicopercepties; 
8. benut bestaande kennis om nieuwe risico’s vroegtijdig te signaleren; 
9. verbindt security en safety; 
10. zorgen dat innovatie en veiligheid elkaar versterken. 
 
Punt zes, pas het voorzorgsprincipe toe 
Het voorzorgsprincipe is tijdens de milieuconferenties van 1992 en 2000 in Rio de Janeiro 
internationaal in werking gegaan en biedt overheden de mogelijkheid om maatregelen te 
nemen bij nieuwe wetenschappelijke of technische activiteiten waar niet duidelijk van is of 
deze ernstige schade kan geven aan de samenleving of het milieu (ook Nederland heeft 
getekend). Vooral wanneer er geen wetenschappelijke bewijzen zijn, die het tegendeel 
kunnen aantonen dat het wél veilig is, kunnen overheden het voorzorgsprincipe in werking 
laten treden (principe 15). Bij gerede twijfel niet afwachten tot de oorzaken zijn vastgesteld 
maar ingrijpen. In het geval van de elektromagnetische velden is er óók geen onafhankelijk 
onderzoek waarbij duidelijk is dat het de gezondheid geen schade kan berokkenen. Het 
ontbreekt aan wetenschappelijke zekerheid en mag dan als argument worden gebruikt voor 
het uitstellen of niet door laten gaan van maatregelen, om ernstige gevaren te voorkomen. 
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Een omschrijving van het voorzorgsprincipe is eveneens te vinden in de EUR-Lex. EUR-Lex is 
een gratis site van de Europese Unie en geeft toegang tot de rechten van de Europese Unie. 
Over het voorzorgsbeginsel staat geschreven: 'het voorzorgsbeginsel wordt vermeld in 
artikel 191 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU). Het beoogt 
een degelijke milieubescherming met dank aan de preventieve besluiten in geval van risico.  
 
In de praktijk echter is het toepassingsgebied van het beginsel veel ruimer en strekt het zich 
tevens uit tot het consumentenbeleid en het Europese beleid inzake voedingsmiddelen, de 
gezondheid van mensen, dieren en planten. Het heeft eveneens betrekking op 
zorgwekkende mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn en voor het welzijn van de 
komende generaties. En dat in situaties waarin de schadelijke gevolgen zich pas na een lange 
blootstelling zich voordoen, en de oorzaak-gevolgrelatie wetenschappelijk moeilijk 
aantoonbaar is moet vaak het voorzorgsbeginsel worden toegepast.' 
 

En het voorzorgsbeginsel dan? 

Het voorzorgsbeginsel wordt vermeld in artikel 191 van het verdrag in de werking van de 
Europese Unie (EU) en staat ook bekend als de zorgvuldigheidsnorm. Het beginsel kan 
worden toegepast in gevallen waarbij het (nog) niet mogelijk is het risico vast te stellen of 
voldoende te kwantificeren. Uitsluitend in die onzekere toestand is ingrijpen op basis van 
het voorzorgsbeginsel mogelijk. Op 6 mei 2011 heeft de Commissie voor Milieu, Landbouw 
en Regionale Zaken van de Raad van Europa, unaniem een rapport goedgekeurd waarin haar 
lidstaten worden opgeroepen om: 
✓ het onmiddellijk toepassen van het voorzorgsbeginsel (b.v. door het toepassen van  
✓ het ALARA-principe, inhoudend dat de elektromagnetische straling as low as 

reasonably achievable dient te zijn); 
✓ het verlagen van de stralingsbelasting van de bevolking; 
✓ het verlagen van de blootstellingslimieten; 
✓ -;het voorzorgsbeginsel in acht nemen wat betreft de kwetsbare groepen als 

jongeren en kinderen en de ouderen; 
✓ het niet toelaten van GSM’s, DECT-telefoons, draadloos internet in klaslokalen en 

scholen; 
✓ het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s. 

 
De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen om het voorzorgsbeginsel níet toe te passen. 
Er is namelijk geen enkel bewijs dat hoogfrequente elektromagnetische en gepulste straling 
niet veilig is voor de volksgezondheid. De gezondheidsraad houdt vast aan de constatering 
dat straling volkomen onschadelijk is omdat de thermische blootstellinglimiet niet 
overschreden wordt en dit terwijl er ook geen onafhankelijk bewijs is dat de gezondheid 
geen schade kan oplopen. 
 

Gemeenten passen het voorzorgsbeginsel toe 

Haaks op de constatering van de Gezondheidsraad en het feit dat de overheid kiest om geen 
gehoor te geven aan de oproep van de raad van Europa, zijn er gemeenten die wél besluiten 
om het voorzorgsbeginsel toe te passen in hun gemeente. Gemeenten die meer 
duidelijkheid willen over de gevaren voor de gezondheid. Om preventief te zijn kiezen ze 
ervoor dat de afstand van een zendmast met antennes tot de bebouwing, zeker 400 meter 
moet zijn en waarbij de stralingsdichtheid minder dan 10 microwatt per vierkante meter is. 
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De stralingsdichtheid van de hoogfrequente elektromagnetische straling van onder ander 
zendmasten, wordt uitgedrukt in microwatt per vierkante meter, afgekort met µW/m2.  
Vanaf 100 µW/m2 worden al sterke biologische effecten gemeld in vele onderzoeken. In 
2016 zijn er gemeenten die wel over zijn gegaan om het voorzorgsbeginsel te handhaven 
waaronder Haarlemmermeer, Nijkerk, Amersfoort, Oosterhout, Eindhoven, Nijmegen, 
Haaksbergen, Barendrecht, Etten-Leur en Lelystad. 
 

Conclusie 
Het voorzorgsprincipe wordt genoemd in de EUR-Lex en in de beleidsnota ‘Bewust Omgaan 
met Veiligheid: Rode Draden’ (2014) en het voorzorgsbeginsel door de Europese Unie (EU). 
De Nederlandse overheid geeft hier geen gehoor aan maar gemeenten kunnen dit wel 
invoeren, net als veel andere gemeenten al hebben gedaan. 
 

Toepassing voorzorgsbeginsel 

De toepassing van het voorzorgsbeginsel is mogelijk wanneer er aan drie voorwaarden is 
voldaan: 
✓ de bepaling van de potentieel schadelijke gevolgen; 
✓ de evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke gegevens; 
✓ de mate van wetenschappelijke onzekerheid. 

 
Wetenschappelijke doofpotaffaire op het hoogste niveau 

Wordt de schade aan een lichaam van straling van alle draadloze technieken zoals de  
smartphone en wifi in de doofpot gestopt? Wetenschappelijk kan niet bewezen worden dat 
de straling van al het draadloze, vallend onder de elektro magnetische velden, de 
gezondheid van mensen schade berokkend zegt onze Nederlandse Gezondheidsraad en 
Kennisplatform EMV. Instanties, die ministers en parlement adviseren over vraagstukken op 
het gebied van de volksgezondheid. Veel wetenschappers wereldwijd vinden echter dat de 
straling hiervan wel terdege een gevaar is voor de gezondheid. Onderzoeken hiernaar, 
worden echter niet toegelaten of genegeerd. Wetenschappers die al jaren waarschuwen 
voor de straling van de radiofrequente straling zijn onder ander: 
✓ Professor dr. Lennart Hardell (Zweedse oncoloog en epidemioloog), 
✓ Dr. Jean Pilette (huisarts), 
✓ Professor Dominque Belpomme, 
✓ Dr. Magda Havas ( wetenschapper op het gebied van elektromagnetische straling) 

 
Het blijft tot vandaag de dag (2017) nog steeds de vraag: is wifi, smartphone, smartbril, 
smartwatch en alle draadloze hebbedingen, wel of niet schadelijk voor de menselijke 
gezondheid? 
 
Wat is SCENIHR? 

SCENIHR is het wetenschappelijk comité voor opkomende en nieuw geïdentificeerde 
gezondheidsrisico’s. Dit comité inventariseert rapporten en deze gaan naar de Europese 
commissie en de leden van het Europees parlement, waar de deelnemende regeringen hun 
besluiten op baseren. 
 
De groep van Hardell 

Professor dr. Lennart Hardell heeft zijn eigen onderzoeksgroep, de Hardell groep. In 2013 
zijn vijf baanbrekende studies van de Hardell groep gepubliceerd. De studies tonen een 
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samenhang aan tussen het gebruik van mobiele telefonie en de ontwikkeling van 
hersentumoren wat betreft het lange termijneffect. Er werd een duidelijk verband gevonden 
tussen mobiel gebruik en twee types hersentumoren. De akoestische neuroma’s en glioma’s. 
 
Achterhoede gevecht 
Dit behoorlijk schokkende onderzoeksresultaat werd genegeerd door de leden van de 
SCENIHR! De onderzoeksresultaten van de groep van Hardell, gaven een hoger risico aan dan 
het onderzoek van het door de WHO gebruikte Interphone onderzoek, is de verklaring. De 
SCENIHR besluit vervolgens om dit te negeren in plaats van erboven op te zitten en verder 
onderzoek toe te laten! 
 
De WHO echter heeft zelf bij monde van het IARC (International Agency for Research on 
Cancer ) in mei 2011 radiofrequente straling bij stemming, geclassificeerd als 2B: ‘mogelijk 
kankerverwekkend’! Ondanks dit gegeven wordt het onderzoeksresultaat van de Hardell 
groep genegeerd door de WHO en SCENIHR. Dit is niet echt tactvol van de SCENIHR. Vooral 
gezien de voorgeschiedenis van de bekendheid om in het verleden risico’s te ontkennen 
vanwege belangenverstrengeling. De vraag rijst op: zijn ze in dit geval van de EMV wél 
eerlijk? 
 
De klokkenluider 
Namens het verbond van stralingsonderzoek in het Verenigd Koninkrijk, heeft PhD. Susan 
Foster, een brief gestuurd naar de plaatsvervangende directeur van de Europese Commissie, 
afdeling gezondheid en consumenten. Zij beschuldigt het SCENIHR van een 
wetenschappelijke dwaling. Ze zegt: “Dit is geen onafhankelijkheid aan de kant van SCENIHR. 
Dit is wetenschappelijke misleiding. SCENIHR beweert iets te zijn dat het niet is en 
honderden miljoenen levens staan op het spel evenals de mogelijkheid levensstandaarden 
wereldwijd te beïnvloeden, zij het indirect.  
 
SCENIHR heeft de leiding gekregen over het herzien van de huidige veiligheidslimieten van 
radiofrequente en elektromagnetische velden zoals die 500 miljoen burgers in Europa 
aangaan”. Verder vraagt ze om een uitgebreide herziening van het proces waarmee 
wetenschap is geselecteerd voor het voorbereidende onderzoek. Susan Foster sluit zich aan 
in de gezamenlijke eis naar een nieuwe, neutrale evaluatie van de gezondheidsrisico’s van 
radiofrequente elektromagnetische straling door SCENIHR, samen met: 
✓ Eileen O’Connor, directeur van het verbond van stralingsonderzoek in de VK, 
✓ Cindy Sage, co-auteur van The BioInitiative Reports, 
✓ Mona Nilsson, Zweeds onderzoeksjournalist en voorzitter van het Zweedse 

Genootschap voor Bescherming tegen Straling, 
✓ Blake Levitt, 
✓ Henry Lai. 
 

De macht van de Telecom 

Dat de mobiele telecommunicatie-industrie erg machtig is en geen tegenwerking duld, 
hebben verschillende wetenschappers uit ervaring moeten meemaken. Wetenschappers die 
onderzoek doen en waarschuwen dat de mobiele telefonie schadelijk is voor de gezondheid, 
worden systematisch tegengewerkt. Peer-reviewed onderzoeken die niet geaccepteerd 
worden en zo geen kans krijgen om wetenschappelijk bewijs te worden. Wetenschappers die 
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door het slijk worden gehaald, die het onmogelijk worden gemaakt om onderzoek blijven 
verrichten, die onder druk worden gezet en zelfs bedreigd worden. Dit alleen omdat niet 
gezegd mag worden dat draadloze technieken schadelijk kunnen zijn. 
 
Thermisch-, biologisch- en neurologisch effect 

In 2004 publiceerde de medische universiteit Wenen de resultaten van een onderzoek: 
straling van mobiele telefoons kan bij mensen de structuur en functie van menselijke genen 
beschadigen. Zelfs ver onder de SAR-waarde. Elke draadloze telefoon heeft een SAR-waarde 
(Specific Absorption Rate) en geeft van elke draadloze telefoon aan hoeveel 
elektromagnetische velden (energie) het hoofd opneemt, het opwarmeffect of thermisch 
effect. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan of dit het enige effect was en komen tot 
de conclusie dat de biologische- en neurologische effecten nooit officieel zijn onderzocht en 
er wel zijn. Het thermisch effect is echter officieel de enige norm die geldt en gehandhaafd 
word. De wetenschappers waarschuwen voor de biologische- en neurologische effecten. De 
consument moet beter beschermd worden maar de wetenschappers van de 
telecomindustrie zeggen dat er niets aan de hand is. Zo staan verschillende wetenschappers 
lijnrecht tegenover elkaar.  

 

De waarschuwende wetenschappers zijn ongewenst 

De telecommunicatie-industrie of telecom is een onderdeel in de wereldwijde maatschappij 
welke voorziet in informatie- en communicatietechnologie. Ze leveren bijvoorbeeld: 
✓ draadloos internet (wifi); 
✓ draadloos bellen; 
✓ draadloze verbindingen met de TV; 
✓ en zorgen voor voldoende antennes om voor iedereen draadloos bereik mogelijk te 

maken. 
 

Deze technologie is niet meer weg te denken in de 21ste eeuw. Niet alleen door de 
gebruikers van alle draadloze technieken maar ook in de telecommunicatie-industrie, waar 
heel veel mensen hun beroep hebben. Alle onderzoeken die tegenspreken dat de draadloze 
techniek geen veilige techniek is, zijn dan onwelkom en worden tegen gesproken. Middelen 
om dit te bewerkstelligen worden dan ingezet, middelen zoals bedreigingen aan het adres 
van deze wetenschappers tot omkoping, intimidatie, ontslag of bewust negeren van een 
onderzoek. Zo worden wereldwijd wetenschappers, die onderzoek verrichten wat niet 
gesponsord wordt door de telecommunicatie-industrie, het werk onmogelijk gemaakt. 
Wetenschappers die bewijs hebben dat draadloze straling niet goed is voor de mens, flora 
en fauna. Onderzoek dat wel gesponsord wordt door de telecommunicatie-industrie vinden 
vreemd genoeg geen schadelijke effecten voor de mens, flora en fauna. Nog vreemder is het 
dat veel overheden deze wetenschappers, die geen negatieve invloed vinden van straling op 
de mens, flora en fauna, geloven en hier hun wetten naar maken. Wetenschappers die 
spreken uit ervaring dat omkoping, bedreigingen, intimidatie en tegenwerking werkelijk 
gebeuren in deze maatschappij vertellen hun verhaal. 
 
Dr. Mike Repacholi 

Dr. M. Repacholi is een Australische natuurkundige, bioloog en omgekocht door de 
telecommunicatie-industrie. Door een onderzoek op muizen die werden blootgesteld aan de 
straling van een GSM mast zag hij dat bij de muizen met een genetische aanleg voor 
hersenschade en die bestraald werden met de straling van een GSM telefoon, dat de kanker 
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zich openbaarde. Hij was ervan overtuigd dat de straling van de mobiele communicatie ook 
voor het menselijk brein gold. Door inmenging van de telecom die een aantrekkelijke 
financiële regeling aanbood, verkondigde hij echter dat mobiel gebruik onschadelijkheid is 
en dus geen gezondheidsproblemen gaf. In 1995 werd hij benoemd tot leider van het EMV 
(Elektro Magnetische Velden)-project van de WHO (World Health Organisation). Dit op 
aandringen van de telecom, vooral van Motorola. Tot 2007 bestempelde hij de draadloze 
communicatie als veilig en dat het een psychische invloed is (nocebo- en attributie effect) 
wanneer er mensen zijn die claimen er gezondheidsschade door te krijgen. Met andere 
woorden: deze mensen horen in het gekkenhuis. Deze verklaring over elektrogevoeligheid 
voor draadloze apparaten en zendmasten, werd door de Nederlandse overheid, 
Gezondheidsraad en het kennisplatform elektromagnetische velden, overgenomen en deze 
instellingen gaan hier nog steeds zo mee om. Dr. Repacholi werd in 2007 vervangen omdat 
hij fondsen accepteerde van de van de mobiele telefoon-industrie. Hij werkt nu als 
consultant voor de industrie. 
 
Professor Olle Johansson 

Een van de belangrijkste onderzoekers naar elektrosensibiliteit en de effecten van 
elektromagnetische velden (EMV) die weet hoe groot de macht is van de telecom, is 
Professor O. Johansson (universitair hoofddocent, hoofd van de experimentele dermatologie 
eenheid, afdeling Neurowetenschappen aan het van het Karolinska Instituut). Prof. 
Johansson en zijn collega’s waarschuwden n.a.v. vele onderzoeken dat het draadloze 
communicatie netwerk gevaarlijk is voor de gezondheid en ziekten veroorzaakt. In 2014 
kreeg hij voor de tweede maal te horen van het bestuur van het Karolinska Instituut dat zijn 
kantoor en laboratorium nodig zijn voor ander onderzoek. De vervanging van de werkruimte 
zou een standaardprocedure zijn om de effectiviteit van de organisatie te optimaliseren, 
maar het vermoeden is dat de telecomindustrie hier achter zit. Dit bericht werd namelijk 
bekend voordat prof. Johansson begonnen was aan een onafhankelijk gefinancierd replica-
onderzoek van Dr. Magda Havas (Trent Universiteit Canada). Dr. Havas onderzoekt de 
gevolgen van elektromagnetische straling (niet-ioniserend straling, waar de draadloze 
technieken gebruik van maken) voor de gezondheid op mensen, en waarschuwt dat het de 
gezondheid schaad. Wereldwijd komt er na dit bericht steun van collega wetenschappers en 
organisaties. Het bestuur van het Karolinska instituut, zou moeten staan voor vrijheid van 
wetenschappelijke meningsuiting en onafhankelijk onderzoek en kwam terug op de 
mededeling. 
 
Professor Igor Y. Belyaev 

Professor I. Belyaev is stralingsfysica in Rusland. Door uitspraken van hem dat 
elektromagnetische velden in bepaalde gevallen schadelijk zijn, moest hij zijn werk in 
Rusland opzeggen. Zijn onderzoek werd hem niet in dank afgenomen. Hij vertrekt naar 
Slowakije om zijn werk te hervatten maar ook hier wordt hij gedwarsboomd. Since 1994, Dr. 
Belyaev has been working at Stockholm University. Sinds 1994 is prof. I. Belyaev werkzaam 
bij de Universiteit van Stockholm en sinds 2004 is zijn is zijn onderzoeksgebied biologische en 
gezondheids, effecten van elektromagnetische velden en ioniserende straling, DNA schade 
en herstel, chromosoomafwijkingen, cel doding en moleculaire merkers voor 
stralingsgevoeligheid.  De kunstmatige elektromagnetische velden met als vraag:  

✓ wat is het meganisme;  
✓ wat zijn de gevolgen;  
✓ hoe mijden we die?  
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Hij schreef in 2005 een brief naar de Zweedse regering waarna hij wederom werd 
gedwarsboomd en een andere baan moest zoeken. Hij zegt daarover: ”Er is een oplossing 
maar dat moet komen via onafhankelijke, grootschalige nationale en multinationale 
programma’s. Als landen onderzoeken naar EMV willen financieren, gebeurd dat nog veel te 
vaak door de telecomindustrie. Blootstelling aan bijv. draadloze apparaten zoals de 
smartphone, wifi, tablets zendmasten en slimme meters veroorzaken echter wél kanker en 
de farmaceutische bedrijven profiteren van de winst. De telecom- industrie zal altijd experts 
hebben om te overtuigen dat het niet gevaarlijk is voor de gezondheid”. 
 
Professor Franz Xaver Adlkofer 

Professor F. Adlkofer was van 200 tot 2004 hoofd van de Reflex studie, een door de EU 
gefinancierd project. De reflex studie studeerde de effecten van de straling van mobieltje op 
het menselijk organisme en komt tot de conclusie dat DNA-schade veroorzaakt wordt door 
straling van draadloze apparaten. Publicatie van de studie, trok de aandacht van prof. Lerchl 
een hoogleraar, die zitting had in de Duitse stralingsbescherming commissie en nauwe 
banden onderhoudt met de telecommunicatie-industrie. Professor Lerchl beschuldigde de 
auteurs van de Reflex studie van fraude. 
 
Quote Professor Adlkofer tijdens een bijeenkomst in Frankrijk 2011:” de waarheid wordt op 
alle mogelijke manieren, zelfs criminele, onderdrukt”. 

 

Dr. George Carlo moest de veiligheid aantonen 

In 1993 werd Dr. George Carlo (voormalig hoofd onderzoek bij Motorola) ingeschakeld door 
de Amerikaanse telecomindustrie om de veiligheid van elektromagnetische straling van de 
draadloze communicatie aan te tonen. Het onderzoek duurde tot 1999 en werd gefinancierd 
door de telecomindustrie. Het resultaat was dat de veiligheid niet aan te tonen was. De 
elektromagnetische velden van de draadloze communicatie zijn juist een gevaar voor de 
gezondheid. Vervolgens stuurde dr. G. Carlo een brandbrief naar de Amerikaanse 
telecombedrijven. Er is wél gezondheidsschade geconstateerd en er moeten door alle 
overheden gezondheidswaarschuwingen komen. De informatie die mensen en laten geloven 
dat er niets aan de hand is, is misleidend. Vervolgens gebeuren er dingen die op 
maffiapraktijken lijken. Namelijk dat er een abrupt einde kwam aan zijn carrière als 
wetenschapper en hij kreeg een verbod om deze functie nog uit te oefenen. Tot overmaat 
van ramp brandde zijn huis tot de grond toe af. De officiële oorzaak is brandstichting. 
 
Maar de overheid beschermt ons toch wel? 

Een taak van de overheid in Nederland en in landen wereldwijd is om burgers correct te 
informeren. Het tegendeel is echter de waarheid. Regeringen en instellingen die regeringen 
voorlichten, negeren de duizenden peer-reviewed publicaties.  
 
Waar waarschuwen de duizenden peer-reviewed publicaties dan voor? 

Onderzoeken wijzen uit dat de lange termijn effecten van draadloos gebruik gevolgen kan 
hebben voor de gezondheid van de mens en voor de flora en fauna. Voor de mens 
ontwikkelen zich: 
✓ hartritmestoornissen;  
✓ hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen; 
✓ bloeddrukafwijkingen; 
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✓ hersendegeneratieve aandoeningen zoals parkinson, dementie, huntington, 
alzheimer en ALS; 

✓ verstoring van het immuunsysteem; 
✓ vermindering van het natuurlijk hormoon melatonie; 
✓ kanker zoals leukemie, hersentumoren, borstkanker, testicular kanker; 
✓ leer-, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen; 
✓ verminderde vruchtbaarheid bij de man en bij de vrouw een grote kans op het niet 

kunnen voldragen van een foetus of gehandicapt kind ter wereld brengen; 
✓ toename van het aantal vrije radicalen; 
✓ productie van stresshormonen; 
✓ beschadiging van het genetisch materiaal door DNA breuken. 

 
Hoeveel mensen lijden aan elektrogevoeligheid? 

Moeilijk te zeggen, omdat dit niet wordt onderzocht. Officieel wordt er gesproken over 5% 
van de bevolking in Nederland en 10% op Europees niveau. Officieus is misschien wel 80 % 
van de Europese bevolking elektrogevoelig (met name alle klachten die fout 
gediagnostificeerd worden en gerelateerd zijn aan EMV). Met het toenemen van alle nieuwe 
draadloze technieken, zoals 4G, 4G+, de digibril, het slimme horloge, de tablet en steden en 
buurten met allemaal WiFi bereik, verhoogt de veldsterkte. Wat doen deze frequenties van 
alle draadloze? Versterken ze elkaar? Ketsen ze tegen elkaar? Dat weet niemand, daar is 
geen onderzoek naar gedaan. Wat gebeurt er met ‘onze’ kinderen, die nu dagelijks uren met 
de smartphone of tablet bezig zijn? Ook op school waar het tegenwoordig ‘in’ is om de tablet 
of wifi te gebruiken voor de laptop, als lesmateriaal! Houden we nog wel mensen over voor 
de toekomst? 
 
Wat is wifi 

Wi-Fi (wiefie) staat voor Wireless Fidelity. Met wifi kun je draadloos gegevens versturen door 
de lucht, via gepulste elektromagnetische straling. Draadloos internetten waar je maar wilt 
met de laptop, tablet of smartphone. Wifi is een draadloos netwerk.  De gebruikte 
frequenties zitten rond de 2,4 Giga Herz (GHz.) en onlangs is men ook frequenties tussen 5,1 
en 5,8 Ghz gaan gebruiken. 
 
De gevaren van wifi 
Door vele toepassingen van het draadloze gebruik, waaronder ook wifi, maken we langzaam 
van ons milieu een zee van straling. Kinderen welke onze kwetsbare groep zijn, stellen we 
bloot aan grote risico’s voor hun gezondheid. Kinderen waar de schedel nog dunner en 
kleiner is, dan van een volwassene. Kinderen waarvan de hersenen en het zenuwstelsel nog 
volop moeten ontwikkelen. Wat doet deze straling met het kind? We weten niet wat de 
schade kan zijn voor op de lange termijn. De feiten hierboven worden niet bekend gemaakt. 
En de stralingsbelasting wordt alsmaar groter door alle nieuwe draadloze technieken. 
Worden we bewust niet voorgelicht? 
 
De frequentiegolf van Wifi (2,4 GHz) is vergelijkbaar met de mobiele telefonie en de 
antenne-installaties. 
 

Stralingsbron  Frequentie (MHz)  Gepulst 

Wifi 2/11 Mbit/s  2.400 - 2.483,5 
 

Ja, digitaal 
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Wifi 54 Mbit/s 5.150 - 5.350 Ja, digitaal 

Wifi 54 Mbit/s 5.470 - 5.725 Ja, digitaal 

GSM 900 basisstation 935-960 Ja, digitaal 

GSM 1800 basisstation 1805-1880 Ja, digitaal 

UMTS basisstation  2110-2170 
 

Ja, digitaal 

LTE basisstation 800/1800/2600 mhz Ja, digitaal 

 
Uit studies worden herhaaldelijk de schadelijke en negatieve effecten keer op keer 
aangetoond. Zoals: 
✓ effecten op genen en DNA; 
✓ effecten op lichaamscellen en het ontstaan van tumoren; 
✓ veranderingen in cel functies; 
✓ doorlaatbaar van de hersen-bloed barrière; 
✓ effecten op de voortplantingscellen. 

 
Van de 2,4 GHz (gigahertz) band naar de 5 GHz band 

Het privé gebruik van het draadloos internetten is de afgelopen jaren exponentieel 
toegenomen. Door dit massale gebruik komt het steeds vaker voor dat er teveel draadloze 
wifi netwerken zijn op de 2,4 GHz band. Dit betekent voor flatgebouwen en rijtjeswoningen 
wanneer er meerdere wifi-netwerken actief zijn, de doorvoersnelheid langzamer wordt en 
geen enkel netwerk meer stabiel werkt. Hierdoor wordt Wifi 2,4 GHz. een onstabiel en 
onbetrouwbaar netwerk.  De oplossing wordt dan ook gevonden in de verdubbeling van de 
zendfrequentie. Van 2,4 gigahertz (GHz.) naar 5 GHz. zodat er meer data tegelijk verzonden 
kan worden. Een hoger zendvermogen om toch de nodige ruimtes draadloos te kunnen 
verzorgen. Zonder onderzoek wat dit doet met een lichaam en ervan uitgaand dat de 
mensen in de ruimtes verblijven hier tegen kunnen. Gelukkig kunnen mensen nog kiezen 
want andere veiliger oplossing zijn: 
✓ bekabelen. Kabels geven veel minder straling en de kans op storing is nihil; 
✓ een stralingsarme eco wifi- router. 

 
De stralingsarme Eco- wifi router 

Een eco-wifi of eco-router geeft 10 keer per seconde een signaal af. Wifi-technologie werkt 
immers met hoogfrequente, gepulste elektromagnetische straling of 'microgolven'. 
Dag en nacht penetreert dit signaal, deze puls ook met een levend iets. Met mens, dier en 
plant. Een signaal, een trilling die we niet kunnen voelen (de elektrogevoelige wel), niet 
kunnen zien en niet kunnen ruiken. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is! Wanneer de 
wifi niet gebruikt wordt gaat de wifi bij een eco-router uit. Dit waar een gewone wifi dag en 
nacht werkzaam blijft en ‘straalt’. Een eco-wifi levert een enorme vermindering op van de 
straling bij de router. De wifi-router vermindert de straling met 95% in stand-by en het 
signaal wordt slechts éénmaal per twee seconden verstuurd. De doorvoersnelheid en 
netwerkstabiliteit blijven gelijk. Verder heeft een eco-router instelbare tijden om 
automatisch 's nachts uit te schakelen. 
 

Hoofdstuk 4.  
Ziekten en klachten gelinkt aan draadloze apparaten. 
Veel wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er verschillende biologische en 
neurologische effecten van elektromagnetische velden kunnen optreden. De radiofrequente 
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staling (of hoog frequente straling) is hiervoor verantwoordelijk. Hoogfrequente straling van 
smartphones, wifi en alle zendmasten die nodig zijn voor draadloos bereik. Officieel kan 
deze straling alleen een licht thermisch effect geven zegt de Nederlandse Gezondheidsraad. 
Vele peer-reviewed publicaties negerend over de biologische- en neurologische effecten. 
Wetenschappers die onderzoek doen naar elektromagnetische velden, vinden echter ook 
biologische en neurologische effecten in een lichaam. Onderzoeken die aantonen dat EMV 
gezondheidsschade veroorzaken als: 
✓ DNA breuken; 
✓ vorming van vrije radicalen; 
✓ verlaging van het melatonine gehalte; 
✓ vorming van stress hormonen; 
✓ lekken van hersenbloedbarrière; 
✓ verandering van EEG; 
✓ verminderde vruchtbaarheid. 

 
Het wordt wetenschappers die de non-thermische effecten onderzoeken alleen heel erg 
moeilijk gemaakt om onderzoek uit te voeren. Er spelen dan ook grote economische 
belangen mee.  
 
Negen soorten kankers, gelinkt aan de mobiele telefoon 

In een bijeenkomst in Connecticut in juni 2013 hebben vooraanstaande deskundigen van 
verschillende top Universteiten hun zorg uitgesproken over de gevaren van draadloze 
technologieën. Er werd een grote hoeveelheid aan wetenschappelijk bewijs gepresenteerd 
dat elektromagnetische velden, gezondheidsschade geven. Erg schokkend is dat er negen 
kankersoorten gelinkt worden aan de straling van deze technologische snufjes. Iets wat in 
Nederland niet genoemd wordt, behalve door de 5% mensen die in ons land al elektro hyper 
sensitieve gemaakt zijn door alle draadloze toepassingen. De negen kankers welke gelinkt 
kunnen worden aan mobiele telefoon gebruik: 

1. glioma (hersenkanker); 
2. akoestische neuroma (tumor op akoestische zenuw); 
3. meningeoom (tumor van de hersenvliezen); 
4. speekselklier kanker; 
5. oog kanker; 
6. testicular kanker; 
7. leukemie; 
8. schildklierkanker; 
9. borstkanker. 

 
Ad. 1. Glioma (hersentumoren) 
De meest voorkomende kankersoorten in het hoofd- zijn: 
gliomen. Gliomen zijn tumoren die ontstaan in de cellen, die de zenuwcellen in de hersenen 
ondersteunen. Gliomen zijn er in verschillende gradaties. Lowgrade gliomen zijn goedaardig 
en high grade gliomen zijn kwaadaardig en kunnen uitzaaien. 
meningeomen. Een meningeoom is een tumor welke ontstaat in het hersenvlies. Meestal is 
een meningeoom goedaardig. Het aantal mensen gediagnosticeerd met een hersentumor is 
de laatste jaren enorm toegenomen. Sinds 2000 zijn er veel wetenschappelijke studies 
verricht naar de samenhang van radiofrequente straling en deze typen hersentumoren. 
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Vooral de radiofrequente straling betreffende het draadloos gebruik. 31 mei 2012 komt het 
bericht naar buiten van het Office of National Statistics in het Verenigd Koninkrijk, dat er een 
toename van 50 procent van hersentumoren bij kinderen is. Een tijdslijn beslaand van goed 
tien jaren (1999 tot 2009).  
 
Omdat de laatste jaren de opmars van alle draadloze toepassing een enorme vlucht heeft 
genomen is de vraag relevant of er een samenhang is tussen de toename van het aantal 
hersentumoren en de blootstelling aan radiofrequente straling en dan vooral het effect op 
de lange termijn. Analyse van recente studies lijken inderdaad aan te geven dat de lange 
termijn effecten ( tien jaar mobielgebruik) een verhoogde kans op hersentumoren geven.  
 
Ad.2. Akoestische Neuroma (tumor op akoestische zenuw) 
Een akoestische neuroma is een tumor van de gehoorzenuw.  
Hoewel de tumor niet kwaadaardig is, kan het wel leiden tot ernstige symptomen. De eerste 
symptomen kunnen zijn: 
✓ langzaam gehoor verlies; 
✓ een piep in de oren (tinnitus); 
✓ een vol gevoel in het oor. 

 
Andere symptomen, die kunnen optreden na verloop van tijd, bevatten: 
✓ evenwichtsproblemen; 
✓ duizeligheid; 
✓ verwarring; 
✓ smaakverandering; 
✓ gevoelloosheid, tintelingen en spiertrekkingen in het gezicht; 
✓ onhandigheid. 

 
Ad. 3. Meningeoom (tumor van de hersenvliezen) 
Een meningeoom is een goedaardige tumor, beginnend in de hersenvliezen.  
De tumor groeit langzaam en geeft meestal weinig klachten. Een meningeoom verdringt het 
zenuwweefsel totdat de normale anatomie van de hersenen zo vervormd zijn dat er 
functiestoornissen op treden. Verschijnselen als: 
✓ epileptische aanvallen in lichte mate; 
✓ drukkende hoofdpijn achter de ogen; 
✓ misselijkheid; 
✓ overgeven; 
✓ verlammingsverschijnselen; 
✓ dubbel zien; 
✓ spraakstoornissen (net of je dronken bent). 

 
Door de langzame groei van een meningeoom kan deze zich ook in het wervelkanaal 
bevinden. Er ontstaan dan verschijnselen van druk op het ruggenmerg tot 
verlammingsverschijnselem en/of gevoelsstoornissen. De resultaten van de Interphone 
studie geven een verband met hersentumoren en mobiel gebruik. Mensen die al tien jaar 
meer dan een half uur per dag de draadloze telefoon gebruiken, hebben meer kans op 
hersentumoren. Het lange termijn effect dus. 
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Ad.4 Speekselklierkanker 
We hebben drie paar grote speekselklieren: 
✓ net onder de oren; 
✓ onder het kaakbeen; 
✓ onder de tong en in mondbodem. 

 
De meest grote speekselkliertumoren beginnen onder de oren. Symptomen van 
speekselklieraandoeningen: 
✓ toegenomen of verminderde speekselproductie; 
✓ pijn in de mond, vooral tijdens ete;. 
✓ vieze smaak en koorts (ontstoken speekselklier); 
✓ toegenomen tandbederf (cariës) en slikklachten door verminderde 

speekselproductie. 
 
Ad.5 Oog kanker( uveal melanoom) 
Een melanoom kan ook in het oog voorkomen. Dit wordt ook wel uveamelanoom of oculair 
melanoom genoemd. Een onderzoek van het Instituut voor preventie, onderzoek en sociale 
geneeskunde in Bremen Duitsland (2010) met proefpersonen die te maken hebben met het 
werken in een elektromagnetische omgeving, gaf het volgende resultaat: vrouwen die zijn 
blootgesteld aan elektrische transmissie installaties vertoonden verhoogde risico’s op 
oogkanker. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat vrouwen met een donkere iriskleur 
(bruine ogen) meer risico hebben op oogkanker. 
 
Ad.6 Testicular kanker 
Testicular kanker is ook bekend als geslachtscellen tumor. Zaadbalkanker of teelbalkanker 
(testiscarcinoom of teelbalkanker) is een vorm van kanker die ontstaat in de zaadbal, ook 
wel testis of testikel genoemd. Het ontstaat meestal in de cellen die het zaad produceren: de 
kiemcellen. Zo’n tumor valt daarom onder de groep kiemceltumoren. Kiemceltumoren 
komen soms voor buiten de geslachtsorganen. Tijdens een symposium in november 2010 
over jongeren en kanker, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Oncologie 
(NVvO), is duidelijk gemaakt dat zaadbalkanker bij mannen in de leeftijdsgroep 15 - 34 jaar 
met 38,2% veruit de meest voorkomende vorm van kanker is. In de leeftijd 25-34 jaar voert 
zaadbalkanker zelfs met 41,9% de lijst aan. Zaadbalkanker staat op nummer 1 van de 
kankers bij jonge mannen. In Nederland krijgen steeds meer mannen zaadbalkanker! Ook in 
andere landen komt zaadbalkanker steeds vaker voor. Deskundigen staan voor een raadsel. 
Zo groot kan dat raadsel toch niet zijn. Vraag de meeste mannen eerst dan maar eens waar 
ze de laptop hebben of waar ze de smartphone hebben! 
 
Ad.7 Leukemie 
Leukemie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker. Van de witte 
bloedcellen (leukocyten) wordt het groeiproces op een kwaadaardige manier veranderd. Een 
onderzoek in China (bekend gemaakt op 02-01-2014) zoekt de media op met de kop: 
blootstelling aan magnetische velden, geeft onze jeugd een verhoogd risico op leukemie. Het 
onderzoek uitgevoerd door Ministerie van volksgezondheid, Universiteit School of Public 
Health, Jilin en Changchun met als doelstelling: de associatie (van 11.699 gevallen in 9 
studies) tussen leukemie op jonge leeftijd en de blootstelling aan magnetische velden te 
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observeren. Het resultaat van deze meta- analyse, was dat jeugdleukemie geassocieerd kan 
worden met blootstelling aan elektromagnetische velden! 
 
Ad.8 Schildklierkanker  
De schildklier 
De schildklier zit in de hals en bestaat uit twee delen: 
✓ een linkerdeel;  
✓ een rechterdeel.  

  
De schildklier zorgt voor het goed functioneren van stofwisselingsprocessen en de groei door 
hormonen aan te maken, de schildklierhormonen. In het linker-en rechterdeel van de 
schildklier liggen de bijschildklieren (normaal gesproken vier) die de hormonen aanmaken en 
in de bloedbaan brengen.  
  
De oorzaken van schildklierkanker 
De oorzaken van schildklierkanker zijn niet duidelijk bekend. Wat wel duidelijk is dat 
risicofactoren schildklierkanker kunnen veroorzaken. Risicofactoren wanneer:  
✓ de schildklier wordt blootstelt aan  ioniserende straling (radioactieve straling); 
✓ er schildklierkanker voorkomt in de familie. 

  
Ook bekend is dat vrouwen meer kans op schildklierkanker hebben dan mannen. Vrouwen 
hebben twee tot drie maal meer kans op schildklierkanker dan mannen.  
  
Wat is schildklierkanker  
Schildklierkanker is wanneer er zich kwaadaardige cellen in de schildklier vormen. Het is een 
vrij zeldzame vorm van kanker en komt normaal gesproken vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen en op jongere leeftijd. Er zijn vier soorten schildklierkanker, namelijk 
✓ de papillaire schildklierkanker; 
✓ de folliculaire schildklierkanker; 
✓ de medullaire schildklierkanker; 
✓ de anaplastische schildklierkanker. 

  
Van de vier schildklierkankers komt de papillaire- of folliculaire schildklierkanker zo’n 90% in 
Nederland voor. Een erfelijke rol lijkt bij minder dan vijf procent van de mensen een rol te 
spelen. Het soort kanker dat in verband met de draadloze telefoon wordt gebracht betreft 
de papillaire schildklierkanker. 
  
Kenmerken van papillaire schildklierkanker zijn dat het: 
✓ langzaam groeit; 
✓ uit kan zaaien naar lymfeklieren en longen;  
✓ dat de kankercellen meestal gevoelig zijn voor een behandeling met radioactief 

jodium. Radioactief jodium (RAI) doet de kankercellen afsterven, maar als de 
kankercellen erg kwaadaardig zijn nemen ze geen jodium meer op; 

✓ uitzaaiingen veroorzaken kan in lymfklieren en/of longen;  
✓ vooral voorkomt op de leeftijd tussen 10 en 60 jaar; 
✓ een overlevingskans heeft na tien jaar van meer dan 90%. 

 

https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/schildklier/item45085
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Van mobiel naar smartphone 
Onderzoeken wijzen uit dat de oorzaak van schildklierkanker te maken kan hebben met de 
snelle invoering van de smartphone. In 2015 is volgens Telecompaper (een 
onderzoeksbureau en uitgever met als doel de internationale telecomsector) 81% van de 
Nederlanders van 18 tot 80 jaar in het bezit van een of meerdere smartphones. Een 
smartphone is een veel uitgebreidere mobiele telefoon en heeft de functie van een 
draadloze handcomputer en draadloze telefoon. Zowel de mobiel als de smartphone maken 
gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden die in 
het elektromagnetisch spectrum in het gebied liggen van de niet-ioniserende radiofrequente 
straling (RF). Wetenschappelijk heeft niet-ioniserende straling geen energie genoeg om een 
elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan en kan dan geen 
gezondheidsschade veroorzaken. Wanneer de straling wel voldoende energie heeft (de 
ioniserende straling) en met een menselijk lichaam in contact komt kan er schade ontstaan 
op molecuulniveau en dit kan leiden tot biologische- en neurologische effecten. De vraag is 
nu klopt het elektromagnetische schema uit  
  
De mobiel zoekt contact  

 
 
Zodra er wordt gebeld, zoekt een mobiel contact met het dichtstbijzijnde zendstation om 
vervolgens contact te leggen met de gebelde mobiel. Het contact komt tot stand door de 
antenne naar de antenne. De eerste draadloze mobiels hadden nu de antennes uitsteken uit 
de behuizing van het toestel, richting oor. De smartphone heeft de antenne ingebouwd aan 
de onderkant en wanneer de smartphone tegen het oor wordt gehouden, steekt het 
onderste gedeelte, waar de antenne inzit, uit bij de kin en komt zo erg dicht bij de schildklier. 
Van het oor is de blootstelling aan elektromagnetische radiofrequenties zo verlegd naar de 
schildklier. Een reden kan ook zijn het toegenomen gebruik van computertomografie (CAT) 
in de medische wereld. Van een CT scan, MRI-scan of PET-scan. Ook dit kan een factor zijn, 
net als de toename van de smartphone, dat er steeds meer mensen bijkomen met 
schildklierkanker.  
  
Israëlische wetenschappers vinden mogelijk verband tussen mobiel telefoon gebruik en  
schildklierkanker  
In 2013 vind professor Raphhael Feinmesser, otolaryngologists (KNO-arts) en team aan het 
Rabin Medical Center in Israël, een mogelijk verband tussen mobiel telefoongebruik en 
schildklierkanker. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Beilinson ziekenhuis in Petah Tikva 
en aan de Universiteit van Tel Aviv. Hier wordt voor de eerste keer een verband gelegd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobiele_telefoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atoom
https://sites.google.com/site/stralingsresultaat/solk-of-lok/schildklierkanker-door-het-gebruik-van-de-smartphone/van mobiel naar smartphone.JPG?attredirects=0
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tussen de stijging van schildklierkanker en de verhoogde blootstelling aan de mobiele 
telefoon. 
  
Onderzoek  
De schildklierencellen van gezonde mensen werden bestraald met een apparaat welke de 
straling van de mobiele telefoon nadeed. Een andere groep van schildkliercellen werden niet 
bestraald (de controlegroep). Het gevolg was dat de bestraalde schildkliercellen zich veel 
sneller en in een significant tempo verspreiden in vergelijking met de niet bestraalde groep.  
“Dit is een bewijs van veranderingen in de schildklier door elektromagnetische velden”, zei 
prof. Feinmesser. “Het gaat te ver om te zeggen dat er een verband is tussen de straling van 
de mobiel en schildklierkanker, maar hier moet meer wetenschappelijk onderzoek naar 
komen”.  
  
Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door mobiel 

27 mei 2016 komt het Amerikaanse Nationaal Toxicologie Programma (NTP) met de uitslag 
van een uitgebreid onderzoek naar de toegenomen elektromagnetische velden van de 
mobiele communicatie en de groei van schildklierkanker. Het onderzoek betrof 2.500 ratten 
en muizen die twee jaar lang werden blootgesteld aan de elektromagnetische straling, die te 
vergelijken is met de straling van de mobiele telefoons zoals die gebruikt wordt door 
mensen. Een paar dagen voor de geboorte tot tweede levensjaar, werden de knaagdieren 
elke dag een uur blootgesteld aan de elektromagnetische velden (RF) welke de smartphone 
gebruikt. Elke dag 10 minuten wel en 10 minuten niet, iets meer dan 9 uur per dag. De 
controle groep ratten en muizen werden niet blootgesteld aan de frequentiegolven. De 
ratten die blootgesteld waren aan de straling, bleken na twee jaar in meerdere mate kanker 
te hebben ontwikkeld. De blootstelling en het bewijs zijn wetenschappelijk echter moeilijk te 
bewijzen. Dit hangt mede af van:  
✓ hoeveel mensen er klachten krijgen; 
✓ wanneer de klachten optreden.  

  
Hierbij moet in gedachten gehouden worden dat het rookverhaal en het asbestverhaal ook 
lang geduurd heeft voordat de oorzaak-gevolgrelatie duidelijk werd.  
 
Onderzoek van Dr. Lennard Hardell 
De Zweedse epidemioloog en oncoloog Dr. Lennart Hardell en zijn onderzoeksteam, 
bevestigen de toename van patiënten met schildklierkanker vanaf 2005 tot 2016. In een 
wetenschappelijk artikel, gepubliceerd in juli 2016 in BMC Cancer*, merken ze op dat de 
schildklierkanker (de papillaire) toeneemt bij zowel vrouwen als mannen. Dit lijkt een 
verband te hebben met de eveneens sterke stijging van de smartphone. In 2015 werden er 
wereldwijd zelfs 1,2 miljard nieuwe smartphones verkocht. De onderzoeksgroep maakte 
gebruik van het Zweedse Kankerregister om de gevallen van schildklierkanker te bestuderen 
in de periode van 1970 tot 2013 met behulp van joinpoint regressie-analyse (software). De 
resultaten tonen duidelijk aan dat het stralingsgevoelige type schildklierkanker toeneemt, 
wat het vermoeden geeft dat de radiostraling van het mobieltje invloed heeft. De 
ioniserende straling waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het kanker kan veroorzaken 
(gammastraling, röntgenstraling, ultraviolet licht en kosmische straling) is duidelijk en de 
niet-ioniserende straling wat wetenschappelijk geen kanker kan veroorzaken (radiostraling, 
microgolf straling en infra rood) moet onderzocht worden.  
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*BMC Cancer is een tijdschrift dat collegiaal getoetste artikelen over alle aspecten beschrijft 
van het onderzoek naar kanker.  
  
Conclusie 
Van schildklierkanker is bekend dat het een aantal risicofactoren heeft. Bekend is dat de 
schildklier gevoelig is voor ioniserende straling. Niet bekend is of de schildklier gevoelig is 
voor niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende straling moet onderzocht worden als 
eventuele oorzaak van schildklierkanker. Tot zolang niet duidelijk is blijft het belangrijk om 
verstandig met de smartphone om te gaan. Mijd contact met het lichaam en kwetsbare 
delen door afstand te houden. De meeste fabrikanten raden ook aan om altijd 1,25 tot 2,25 
centimeter tussen jezelf en de smartphone aan te houden.  
 
Ad.9 Borstkanker 
Borstkanker of mammacarcinoom is een vorm van kanker van het melkklierweefsel in de 
borst. Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen: 22 procent van alle 
kankers bij vrouwen. Jaarlijks treft het wereldwijd ongeveer 1 miljoen vrouwen. In België en 
Nederland krijgt één op de negen vrouwen borstkanker. Ter vergelijking: in de VS is dat 1 op 
de 8. Een Duits onderzoek uit 2009 van het Departement Gynaecologie en verloskunde, 
Universiteit van Göttingen, geeft aan dat bij borstkanker de werking van het hormoon 
melatonine negatief beïnvloed wordt door elektromagnetische velden.  
 
Wat is melatonine 

Melatonine is het natuurlijk hormoon wat ons dag- en nachtritme regelt. Maar melatonine 
speelt ook een belangrijke rol in het verouderingsproces en bij preventie tegen borstkanker. 
Uit studies bij vrouwen die borstkanker hebben blijkt dat het melatoninegehalte verminderd 
is. Vrouwen met borstkanker hebben een lager melatonine gehalte dan vrouwen zonder 
borstkanker. In Amerika waarschuwt de Borstkanker Stichting in 2009 al voor 
elektromagnetische velden en het risico op borstkanker, gebaseerd op het 
wetenschappelijke bewijs uiteengezet in het BioInitiative rapport. De Borstkanker Stichting 
in Amerika ziet het als volgt: veel onderzoeken geven aan dat de blootstelling aan 
elektromagnetische velden gepaard gaan met veel nadelige gezondheidseffecten. Dit met 
inbegrip van borstkanker (zowel voor vrouwen als voor mannen) en andere vormen van 
kanker, neurodegeneratieve ziekten en verlaging van het immuunsysteem. Ze waarschuwen 
de mensen voor het draadloos gebruik en willen dat de overheid duidelijk geeft. 
 
Kankerclusters bij antennes voor mobiele telefonie 
In de directe omgeving van een of meerdere masten voor mobiele telefonie hebben 
opvallend veel mensen kanker of andere klachten. Vaak jaren later na het activeren van de 
mast. Opvallend veel vaker dan de mensen die verder weg van de antennes wonen. Dit lijkt 
aan te tonen dat de aanwezigheid van een antenne-installatie een negatieve impact heeft op 
de gezondheid van de omwonenden. Wereldwijd wordt gesproken van kankerclusters.  
 
Straling is er altijd geweest 
Straling vanuit het heelal is er al zo lang de mens leeft. De zon met zijn UV-straling, de aarde 
met het aardmagnetisme. Deze natuurlijke straling heeft een mens nodig om te kunnen 
leven. Ons lichaam is hierop ingesteld. De kunstmatige straling rond het jaar 1900 kwam 
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hoofdzakelijk door de ontwikkeling van de radio, televisie en de radarzenders. De 
blootstelling aan deze straling was minimaal. Na 1990 werden als eerste de GSM-masten 
geïntroduceerd, na 2006 de UMTS-masten en na 2013 de LTE-masten. Naast alle 
zendmasten is er een grote opmars van DECT-telefoons, wifi-zenders en slimme meters. Het 
gevolg is dat het gemiddelde stralingsniveau, miljarden malen hoger is in de leefomgeving 
anno 2017, dan een eeuw geleden. 
 
De eerste signalen 
De uitrol van de eerste zendmasten vond plaats in Nederland rond 1990. Toen al kwamen de 
eerste berichten uit Amerika, waar eerder was gestart met de uitrol, over 
gezondheidsschade in de omgeving van zendmasten. Ook in Nederland kwamen na de uitrol 
van de GSM-masten de eerste gezondheidsklachten van mensen in de nabijheid van de 
masten. Dit gaf veel onduidelijk bij de mensen en bij gemeenten. Door veel gemeenten werd 
een vergunning voor UMTS geweigerd, tot er meer duidelijk was. Die duidelijkheid kwam er 
op 06-06-06, na het Zwitsers proces. Toenmalig minister Van Geel was ’s morgens om 08.00 
uur al op het nieuws, waar hij meldde dat de UMTS-masten geen negatieve invloed hadden 
op de gezondheid en de uitrol begon. Pas later bleek dat het Zwitsers rapport niet correct 
verlopen was. 
 
Hoeveelheid antennes zijn er? 
Met zekere regelmaat publiceert het Antennebureau door middel van het antenne-register 
alle GSM-, UMTS- en LTE-antenne-installaties die in Nederland staan. In september 2016 zijn 
er 43.079 GSM, UMTS en LTE masten in Nederland. 

. 
Zendmasten, onrust en klachten 
In Nederland leidt het plaatsingsbeleid tot veel onrust onder de bevolking. Waar wordt de 
antenne-installatie geplaatst? Wie stelt zijn grond ter beschikking? Liever niet in mijn 
achtertuin. Liever ook niet bij een school en ook niet in een wijk. Het is anno 2016 nog niet 
duidelijk of die masten de gezondheid schaden maar het is bijna zeker. Bijna iedereen kent 
onderhand wel iemand, die vlak bij een mast woont en klaagt over: 
✓ hoofdpijn; 
✓ spierpijn en gewrichtspijn; 
✓ hartritmestoringen; 
✓ piep in de oren; 
✓ huidproblemen; 
✓ enorme moeheid; 
✓ concentratieproblemen; 
✓ duizeligheid; 
✓ slaapproblemen. 

 
Gemiddeld is het beeld dat gezondheidsklachten drie tot vijf maal een hogere kans hebben 
om voor te komen op 300 meter binnen een zendmast. Ook zijn er kankerclusters genoemd 
in de buurt van een zendmast. 
 
Gevaren zendmast reden tot weigeren plaatsing 
In Londen is in 2014 een verzoek gedaan door een groep bewoners om een 
telecomzendmast te weigeren. De bewoners waren vooral ongerust over de mogelijke 

http://www.infonu.nl/artikel/123336.html
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gevaren voor de gezondheid. Door de lokale autoriteiten is hier gehoor aan gegeven en de 
mast is geweigerd. 
 
Wanneer is nader onderzoek zinvol? 
Er is onrust in de buurt wanneer blijkt dat mensen gezondheidsproblemen hebben na het 
activeren van een antenne-installatie. Vooral wanneer na een poosje duidelijk is dat zeker 
vijf buurtbewoners kanker hebben. De schuldige vinger wordt gelegd naar de antennes voor 
mobiele telefonie en om gehoor te geven aan die onrust wordt besloten om een onderzoek 
in te stellen. De betreffende GGD stelt een onderzoek in wanneer er vermoedt wordt dat de 

oorzaak in het milieu ligt en als: 
✓ er minstens vijf of meer gevallen van dezelfde soort kanker of een aanverwante vorm 

zijn in een buurt; 
✓ de gevallen van kanker zeker vijf tot tien keer hoger zijn dan het ‘normale’ aantal 

gevallen; 
✓ er sprake is van verdenking op blootstelling aan een gemeenschappelijke 

omgevingsfactor, waarvan aannemelijk is dat de kans op kanker sterk is toegenomen; 
✓ de blootstelling van de omgevingsfactor alleen op onafhankelijke wijze vast te stellen 

is. 
 

Zelfs wanneer er een milieufactor is gevonden door de GGD, dan blijft het moeilijk om boven 
de toegestane blootstellingslimieten uit te komen.  
 
Kankerclusters in de buurt van een zendmast 

Niet iedereen woont in de buurt van een zendmast, maar de mensen die wel binnen 400 
meter (ligt er ook aan namelijk hoe de bundel valt) van een zendmast wonen, kunnen de 
pech hebben om dag en nacht bestraald te worden. De daadwerkelijke hoeveelheid straling 
van een zendmast is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals: 
✓ de richting van de zendmast; 
✓ staan de antennes op de woning gericht; 
✓ hoe ‘hard’ straalt de mast; 
✓ welke mast is het (GSM, UMTS of LTE); 
✓ hoe hoog is de mast; 
✓ hoeveel straling er door ‘obstakels’ (bomen, gebouwen en heggen) wordt 

‘weggevangen’; 
✓ het tijdstip van de dag. Hoe groter het aanbod is van mensen die mobiel bellen 

(koffietijd, pauze), hoe harder de zendmast straalt. 
 
Steeds vaker wijst wereldwijd uit, dat na het activeren van de zendmast het aantal ziekten 
toeneemt waaronder ook kanker. Voor de een meteen en voor de ander pas op de lange 
termijn. Bijvoorbeeld in: 
 
Engeland 
De groep Mast Sanity heeft meer dan achttien plekken gevonden waar de 
gezondheidsklachten veel hoger liggen dan elders. Hier staan de zendmasten in de wijk en 
de gezondheidsklachten zijn pas begonnen nadat de masten geactiveerd waren. De overheid 
noemt het toeval. 
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In Northhampton staan twee basisscholen en een voortgezet onderwijs in de buurt van twee 
zendmasten met vijftien antennes. Bij vier kinderen werd een kwaadaardige hersentumor 
gevonden en een andere jongen van het middelbaar onderwijs is eraan gestorven. 
 
In Engeland werd in 2008 een kankercluster gevonden rond een zendmast die in 1995 
geactiveerd werd. Na activering van de mast stierven binnen zeven jaar veertien mensen aan 
kanker en twintig anderen hadden tumoren. Het gemeten stralingsniveau rond de zendmast 
lag meer dan 5.000 keer lager dan de officiële veiligheidsnormen van het ICNIRP. 
 
In Warwickshire (Engeland) wonen 50 mensen binnen een straal van 500 meter van de 
antenne-installaties. 34 mensen kregen klachten als slapeloosheid, huidirritatie en zeven 
kregen er kanker. De bewoners hebben de mast neergehaald. 
                                                                                                                                                                            
Duitsland 
In Westheim Duitsland werd rond de zendmasten een cluster van kwaadaardige tumoren,  
neurologische ziekten, verlaagd melatoninegehalte en zelfmoorden geconstateerd. 
 
Taiwan 
Rond een zendmast overlijden 53 mensen aan kanker. 
 
Brazilië 
In Bele Horizonte legt een universitaire studie de link tussen 4924 kankergevallen en de 
straling van antennes voor mobiele telefonie. 
 
Vaticaanstad 
In Vaticaanstad is een kankercluster rond de reusachtige zendantennes van radio 
Vaticaanstad. Het Vaticaan ontkent. 
 
Nederland 
Sinds de activering van een zendmast in 2005, hebben een leerling, een ex-leerling en een 
medewerker van de basisschool een hersentumor. Zes huisartsen kwamen in actie om de 
mast van de school te verwijderen. 
 
Frankrijk 
Acht kinderen krijgen kanker nadat er antennes op het dak van de school zijn geplaatst. Ze 
worden door het telefoniebedrijf ontmanteld. 
 
Spanje 
Vier basisschoolkinderen krijgen de diagnose kanker nadat op 50 meter afstand van de 
school een zendmast was geplaatst. 
 
In het dorp Benajarafe (Spanje) wordt in 1996 een mast geactiveerd voor mobiele telefonie 
op korte afstand van de huizen. In 2012 telt het 400 inwoners tellende dorp, 30 doden en 50 
kankergevallen. Veel bewoners melden slapeloosheid, hoofdpijn en geheugenverlies. 
De bewoners zijn overtuigd dat de zendmast de oorzaak is en na twee jaar strijd wordt de 
mast verwijderd. In Spanje werden tussen 2000 en 2006 in 76 clusters met ernstige ziektes 
vastgesteld in de buurt van antennes voor mobiele telefonie. 
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Ierland 
In Dublin krijgen in de omgeving van het politiebureau, waar een GSM-mast op het dak 
staat, 37 mensen kanker waarvan negen politiemensen. 
 
De ziekte ALS en elektromagnetische velden (EMV) 

ALS betekent Amyotofische Laterale Sclerose. Een ernstige ziekte waar de spieren een voor 
één uitvallen. De kracht in de spieren wordt minder en minder, tot de kracht eruit is. Niet bij 
alle spieren. De hartspieren en het brein worden niet aangetast. Dit maakt het nog erger: de 
ziekte wordt heel bewust meegemaakt. De symptomen komen het meest voor tussen zo 
ongeveer het 40ste jaar tot het 60ste jaar. Bewust moet je dan meemaken dat je steeds 
minder kunt. Tot de ademhalingsspier het niet meer doet. Tot de dood erop volgt. Bij de een 
sneller dan de ander. De oorzaak van ALS is in veel gevallen nog niet bekend. Misschien 
hebben elektromagnetische velden (EMV) er mee te maken? 
                                                                                                                                                                              
Vormen van ALS 
Het verschil in klachten en het progressieve beeld wat ALS vraagt om specifieke kennis 
hiervan, ervaring en juist onderzoek is heel belangrijk om de juiste diagnose te stellen. Er zijn 
namelijk meerdere vormen van ALS. Namelijk:  
 
Typische of klassieke ALS 
Motorische zenuwcellen in hersenen en ruggenmerg vallen uit. Daarnaast onderscheidde we 
familiaire ALS (of FALS). Zijn er twee of meer mensen in de familie die ALS hebben of gehad 
hebben (tot de dood erop volgde) dan spreken we van FALS. Bij de familiaire vorm van ALS is 
het een afwijkend gen (een gen is een onderdeel van DNA) die geassocieerd wordt met het 
ontwikkelen van deze ziekte. Er zijn verschillende genen gevonden met de mutatie die mede 
de ziekte verklaren. Bijvoorbeeld een genetisch defect op chromosoom 21 in het gen dat 
codeert voor het koper/zink superoxide dismutase (SOD1). In 2014 hebben onderzoekers 
van het King’s College in Londen ontdekt, dat het gen TUBA4A ook een rol speelt bij het 
ontstaan van ALS. De onderzoekers lieten zien dat de ALS-geassocieerde veranderingen in 
het gen ook tot een verstoord eiwit leidt. En bij sporadische ALS (SALS) is de patiënt de enige 
in de familie met ALS. Van alle mensen met ALS heeft ongeveer tien procent de familiaire 
vorm en 90 procent de sporadische. 
 
Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA) 
Vooral de motorische zenuwcellen vallen uit in het ruggenmerg. Meestal begint het bij de 
kleine zenuwen in de handen en de voeten. De spieren worden hierbij niet stijf. Er is uitval 
van zenuwfunctie waardoor verlamming van de spieren optreedt. Deze variant lijkt wat 
langzamer te verlopen en komt minder voor, dan de ‘klassieke’ ALS. 
 
Progressieve bulbaire paralyse 
De verschijnselen van de bulbaire vorm van ALS beginnen met o.a. nek-, gezichts- tong-, en 
ademhalingsspieren. Zenuwen die spieren aansturen doen het slecht en slechter. Iemand 
met de diagnose bulbaire ALS, krijgt als eerst problemen met slikken en met praten. De 
bulbaire ALS vorm kent een slechtere prognose dan de algemene vorm van ALS. 
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Primaire Laterale Sclerose (PLS: of LS) 
LS of PLS (laterale sclerose, of primaire laterale sclerose genoemd) is een aandoening van 
het ruggenmerg. De aandoening leidt tot stijfheid en spasticiteit van de benen en - minder 
vaak - van de armen. Deze aandoening komt het meeste voor bij mensen na de leeftijd van 
30 jaar. Deze variant is ongeneeslijk, maar niet altijd fataal. Zeldzame subvormen zijn: 
Juveniele ALS: Een erfelijke vorm waarbij de eerste symptomen tot uiting komen bij 
patiënten meestal jonger dan 20 jaar.  
ALS-FTD: Een combinatie van ALS en Frontotemporale dementie(FTD). FTD is een 
hersenstoornis welke als symptomen een gedragsverandering laat zien. Gedragsverandering 
als niet meer sociaal zijn, ongepaste opmerkingen of ongepast gedrag. De persoonlijkheid 
wordt langzaam anders. 
ALS-FTDP: Dit is een combinatie van ALS, FTD en Parkinsonisme. Parkinsonisme wordt 
gekenmerkt wordt door een beschadiging van precies die cellen in het gebied onder de grote 
hersenen ligt en zorgen voor het reguleren van de motorische activiteit ligt en die op 
dopamine (neurotransmitter)reageren. 
 
Nieuwe studie ALS en blootstelling aan EM velden  

Zijn de elektromagnetische velden (EMV) voor velen, mede de oorzaak voor ALS? In een 
gepubliceerde studie worden verbanden gelegd tussen het sterftecijfer door ALS en 
langdurige blootstelling aan EM velden. Het onderzoek betrof 2,2 miljoen werkende mensen 
bij een onderzoekplatform in Zwitserland. Gepensioneerden en medewerkers onder de 30 
jaar hoefden niet mee te doen. De mensen werden in de werkomgeving in 1999 en 2000 op 
de elektromagnetische belasting van dat moment, onderzocht. Onderzocht op de 
laagfrequente elektromagnetische velden (EMV) van o.a. machines en licht. De belasting was 
hoog (0.52 µT) en de volgende jaren werd heel langzaam de link gelegd tussen de gestorven 
medewerkers aan de ziekte ALS. Medewerkers met ALS die gestorven zijn aan ALS tussen 
2002 en 2008, en de verhoogde EMV. Anno 2015 is het EMV alleen maar hoger geworden! 
Verder onderzoek zal volgen maar voor als nu de vraag: heeft EMV met ALS te maken? 
 
Antenne-installaties en suikerziekte 

Bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) maakt het lichaam geen insuline aan, of het 
lichaam reageert niet op insuline. Types 1, 2 en zwangerschapssuiker zijn algemeen bekend 
bij het grote publiek en door een veranderende levenswijze is daar type 3 bijgekomen. De 
oorzaak van suikerziekte is officieel niet bekend. De conclusie van een nieuwe studie, die 
gepubliceerd is op 13 november 2015, geeft een nieuwe kijk op suikerziekte en toont aan 
dat hoge elektromagnetische velden van antenne-installaties, een verband kunnen houden 
met een hoger risico op diabetes type 2.  
 
Wat is diabetes mellitus 
Diabetes mellitus is de naam voor alle soorten suikerziekten. Bij diabetes maakt de 
alvleesklier niet genoeg of geen insuline aan. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat de 
glucose in de cellen wordt opgenomen. Wanneer dit hormoon niet goed werkt blijft de 
glucose in het bloed, vandaar de hoge bloedsuikerspiegel. Verantwoordelijk voor de 
insulineproductie zijn de eilandjes van Langerhans, die zich bevinden in de alvleesklier.  
De meerdere soorten diabetes zijn: 
 
Type 1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229273
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Bij type 1 vernietigt het lichaam de eilandjes van Langerhans en het hormoon insuline wordt 
dan helemaal niet gemaakt. De ziekte is een auto-immuunziekte en houdt in dat het eigen 
afweersysteem, de cellen vernietigt die de insuline aanmaken. Het komt al voor op jonge 
leeftijd en werd dan vroeger ook jeugddiabetes genoemd. Iemand met diabetes type 1 moet 
elke dag de bloedsuikers controleren en insuline spuiten. 
 
Type 2 
Bij type 2, vroeger ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, is er wel genoeg insuline, maar 
daar reageert het lichaam onvoldoende op. Diabetes type 2 komt vooral voor op hogere 
leeftijd (en wordt ook wel ouderdomsdiabetes genoemd), maar vreemd genoeg 
tegenwoordig ook steeds vaker bij jongere mensen. De alvleesklier werkt nog wel, maar niet 
goed genoeg. Of hij werkt wel goed, en reageert het lichaam onvoldoende op de insuline. 
Met eveneens als resultaat een te hoge bloedsuikerspiegel. Met tabletten en tips over een 
gezonde leefgewoonte, voeding en bewegen wordt bij type 2 geprobeerd om het 
bloedsuikergehalte stabiel te houden, en wordt geregeld gecontroleerd met een vingerprik. 
Diabetes mellitus type 2 komt anno 2016 veel vaker voor dan diabetes mellitus type 1.  
 
Er is sprake van een epidemie van type 2 diabetes mellitus, en dat wereldwijd. De oorzaken 
worden gezocht in het ouder worden van het lichaam, de erfelijke aanleg en een ongezonde 
levensstijl. Een levensstijl qua voeding en blootstelling aan radiofrequente straling 
veroorzaakt door alle smartphones, DECT-telefoons en antenne-installaties die zo’n enorme 
toevlucht hebben gekregen. 
 
Type 3 
Diabetes type 3, wordt ook wel diabetes in de hersenen genoemd en heeft symptomen die 
erg veel weg hebben van de ziekte van Alzheimer of dementie. De hersenen krijgen niet of 
geen insuline, ook al wordt er wel insuline aangemaakt.De insulinewerking in de hersenen is 
verstoord en zorgt ervoor dat insulineontvangers zullen afsterven waardoor herinneringen 
steeds moeilijker opgeslagen worden en het geheugen achteruit gaat. Type drie is anno 2016 
nog niet officieel bewezen maar een veronderstelling is dat elektrificatie en alle draadloze 
technologieën, er wat mee te maken kunnen hebben. 
 
Zwangerschapsdiabetes 
Zwangerschapsdiabetes wordt ook wel zwangerschapssuiker genoemd. Het is een tijdelijke 
diabetes, en gaat na de bevalling weer over. 
 
Diabetes type 2 en straling van antenne-installaties 
In een verricht onderzoek, bekend gemaakt op 28 december 2015, was de vraagstelling: wat 
doet straling van antenne-installaties in verband met diabetes mellitus type 2. De studie is 
gebaseerd op de effecten van radiofrequente elektromagnetische straling (RF-
elektromagnetische velden) uitgedrukt in megabits per seconde (Mpbs’s) op hemoglobine.  
 
Professor Sultan Ayoud Meo, van de Saoed Universiteit (KSU) en collega’s, selecteerde twee 
basisscholen. Eén in een gebied met antenne-installaties in de buurt van de school en één 
school ver weg van antenne-installaties. In totaal werden 159 gezonde leerlingen met 
dezelfde leeftijd, nationaliteit en geslacht geselecteerd (96 van de ene school en 63 van de 
andere school). Bloedmonsters werden verzameld van de studenten en het HbA1c werd 
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geanalyseerd. Het team vond dat de studenten, die werden blootgesteld aan radiofrequente 
straling van antenne-installaties een aanzienlijk hoger HbA1c (gemiddelde bloedsuiker) 
hadden dan de studenten die waren blootgesteld aan lagere radiofrequente straling. 
 
*De HbA1c-waarde zegt iets over de gemiddelde bloedsuiker van de afgelopen maanden. Het 
geeft de hoeveelheid versuikerd hemoglobine in het bloed aan. Een HbA1c-test meet hoeveel 
bloedsuiker zich heeft gehecht aan de hemoglobine. 
 
Waarschuwing 
Professor Meo van de Saoed Universiteit (KSU) waarschuwt naar aanleiding van het 
onderzoek voor het stralingsgevaar van antenne-installaties voor de mobiele telefoon. Hij 
zegt dat de stralingsuitstoot van de installaties veel gezondheidsgevaren met zich 
meebrengt. Telecomproviders bouwen antenne-installaties op bij schoolgebouwen en de 
klachten kunnen dan zijn: diabetes op de duur, depressies, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatproblemen, slaapstoornissen en voortplantingsproblemen. Dit is al bij een 
stralingsuitstoot waar de bevolking in grote mate, dagelijks aan wordt blootgesteld. 
 
Autisme en kanker kan worden gekoppeld aan mobiele telefoons 

Tijdens een hoorzitting in Canada werd met een breed scala van wetenschappelijk bewijs 
aangetoond, dat elektromagnetische straling een nadelig effect op mensen over de hele 
wereld kan hebben (april 2015). Het gaat om elektromagnetische velden van bijvoorbeeld 
draadloze telefoons, Wifi, draadloze babyfoons, Bluetooth, zendmasten, slimme meters en 
alle andere draadloze apparaten. Niet alleen een thermisch effect zoals de ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Blootstellingslimieten) 
denkt en waar overheden hun beleid op maken, maar ook een biologisch- en neurologisch 
effect.  
 
Deze effecten uiten zich in meer kanker bij volwassenen en autisme bij kinderen, volgens 
vele onderzoeken. De straling van alle draadloze apparaten, beschadigen de DNA structuur 
met als gevolg dat onder andere autisme onder kinderen en mensen met kanker blijft 
stijgen.  
 
Wetenschappers en artsen vertellen het parlement dat autisme en kanker kunnen worden 
gekoppeld aan draadloze telefoons en wifi 
Eind april 2015 vertelden medische wetenschappers uit de Verenigde Staten en Canada aan 
het parlementair Permanente Comité voor de gezondheid* dat Canada niet genoeg doet om 
kinderen te beschermen. Het gebruik van draadloze apparaten onder kinderen blijft namelijk 
stijgen en de vraag is dan ook: worden kinderen wel genoeg beschermd? Het Comité bekijkt 
door hoorzittingen of er aan de veiligheidsrichtlijnen voor blootstelling aan alle draadloze 
apparaten wordt voldaan. Om duidelijk te maken hoe ongezond dit voor een lichaam is of 
niet, zijn specialisten op het gebied van elektro magnetische velden uitgenodigd; specialisten 
als artsen en wetenschappers die hun bevindingen uitleggen. 
 
* Het Permanent Comité voor de gezondheid adviseert de overheid over het nationale 
gezondheidsbeleid (wat in Nederland de Gezondheidsraad doet). Het Comité vindt dat de 
huidige richtlijnen verouderd zijn en dat de overheid moet ingrijpen. 
 

De wetenschappers die hun zienswijze en onderzoeken uitsleggen zijn: 
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1. Dr. Martha Herbert van Harvard University Medical School. Zij gaf uitleg over de links 
tussen draadloze apparaten die worden gebruikt door o.a. zwangere vrouwen, en de 
gestage toename van autisme in Noord-Amerika. 

2. Dr. Devra Davis, een volksgezondheiddeskundige en medeontvanger van de 
Nobelprijs voor de vrede, heeft uitgelegd dat de link tussen draadloze apparaten en 
kanker steeds sterker wordt. 

3. Dr. Riina Bray van Women's College Hospital in Toronto. Zij bracht verslag uit over de 
snelle stijging van het aantal Canadezen dat steeds gevoeliger wordt voor de 
blootstelling aan de vele gemeenschappelijke draadloze apparatuur. 

 

1.Wat zegt Dr. Martha Herber? 
De MD. Phd (Prof. Dr.) Herber onderzoekt al bijna twee decennia autisme. Zij schreef samen 
met Karen Weintraub het boek The Autism Revolution. Beschreven wordt hier hoe zij 
autisme zien. Dat: 
✓ een groot aantal kinderen chronisch ziek of vaak ziek is, 
✓ een groot aantal mensen een chronische aandoeningen hebben, 
✓ toenemende problemen voor de gezondheid van mensen, bij draadloos gebruik te 

signaleren is, 
✓ de wereldwijde crisis die ontstaan is, vele uitdagingen gaf voor de gezondheid van 

mensen. Ze noemt, onze voedselvoorziening dat deze in veel gevallen voedselarm is, 
chemisch beladen en bewerkt en gemanipuleerd is,  

✓ de blootstelling aan verschillende toxische stoffen, elektromagnetische velden en 
straling, allemaal systemen zijn, die de cellen weerhouden om optimaal te 
functioneren. 

✓ de toestand van onze planeet aarde aan het veranderen is. Veranderen waardoor de 
biogeochemische integriteit wordt uitgedaagd. 
 

Kan de menselijke gezondheid hier wel tegen? Prof. Dr. M. Herber ziet dat 
elektromagnetische velden dezelfde fysiologische kwetsbaarheden hebben als andere 
toxische stoffen. 
 
2.Wat zegt Dr. Devra Davis? 
Professor Dr. Devra Davis is een volksgezondheiddeskundige en schrijver van het boek 
Disconnect. Dr. Devra Davis is ervan overtuigd, na het doen van onderzoek, dat 
elektromagnetische velden de gezondheid schade kan geven in de vorm van kanker. 
Dr. Devra wil het comité daarvan overtuigen en vertelt dat het enige officiële effect (het 
opwarmingseffect) helemaal niet kán, omdat de hersenen geen warmte waarnemen. Het 
effect dat ze wel waarneemt is een biologisch en neurologisch effect wat, wanneer je er 
maar lang genoeg aan blootgesteld wordt, het: 
✓ DNA beschadigingen geeft; 
✓ hersenen breekt; 
✓ mannelijk sperma verminderd; 
✓ geheugenverlies verhoogt; 
✓ risico geeft op de ziekte van Alzheimer; 
✓ risico op kanker verhoogt. 
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De groeiende hersenen van kinderen maken hen vooral kwetsbaar en de bescherming naar 
het jonge kind toe moet wettelijk geregeld worden. Studies die Dr. Davis aangeeft zijn op 
haar site en in haar boek terug te vinden; studies die erop wijzen dat de gepulste signalen 
van de mobiele straling, celmembranen veranderen en verzwakken, stress verhogen en vrije 
radicalen produceren. Zij vertelt ook: “We begrijpen nog niet wat de lange termijn van de 
biologische effecten is. Ik ben echt bang dat er grote schade als gevolg van straling van 
mobiele telefoons zal zijn wat betreft de voortplantingsorganen. Mannen houden de 
draadloze telefoon immers veelal in de zak”. 
 
3.Wat zegt Dr. Riina Bray? 
Dr. Riina Bray van het Women's College Hospital (WCH) uit Toronto brengt verslag uit over 
het snel stijgende aantal mensen in Canada die steeds gevoeliger worden voor de 
gemeenschappelijke draadloze blootstelling. 
 
Burn-out als gevolg van draadloze communicatietechnologiën 

Een hoge werkdruk, niet verwerkte emoties, conflicten op je werk of spanningen in het 
gezin, kunnen factoren zijn die een grote rol spelen om een burn-out op te lopen.  
Erg verontrustend is de explosieve groei van jonge mensen onder de dertig jaar die een 
burn-out oplopen.  
 

Van exogene stress naar burn-out 
Exogene stress zijn stressende levensgebeurtenissen van buitenaf. Een hoge werkdruk, 
conflicten op het werk, rouw of spanningen in het gezin. Deze oorzaken maken het 
verklaarbaar, dat wanneer je te lang in een stress situatie zit, je lichaam langzaam naar 
volledige uitputting toe groeit. Er hoeft nu nog maar een klein ding tegen te zitten en je stort 
volledig in. Letterlijk en figuurlijk. Burn-out is de diagnose van de arts. Met een aantal pillen 
en een verbod om te werken, moet je herstellen. Maar waar artsen geen weet van hebben 
zijn recente onderzoeken van buitenlandse wetenschappers. Wetenschappers als onder 
ander Dr. Ulrich Warnke en Peter Hensinger ( onderzoek 2013) en Dr. Andrew Goldsworthy 
(onderzoek 2008) die in hun onderzoek ontdekken dat ook de straling van wifi, GSM, UMTS, 
en LTE antennes kan leiden tot oxidatieve cellulaire stress! Net als ons eigen draadloos 
systeem thuis (wifi) de smartphone, de DECT telefoon, de slimme meter en slimme 
thermostaat.  
 
Een duidelijk gegeven wat verklaart waarom je het werk als stress ervaart en waarom je in je 
eigen woning niet tot rust komt en er maar iets hoeft tegen te zitten en je instort. Het zal 
duidelijk zijn dat wanneer de draadloze apparatuur niet aangepakt wordt, je niet kan 
herstellen. Straling veroorzaakt oxidatieve cellulaire stress! 
 
Hoe ontstaat oxidatieve cellulaire stress 
Ons lichaam is een mooi georganiseerde chemische fabriek in het klein. Bij chemische 
reacties komen vrije radicalen vrij. Vernietigende bijproducten die vrijkomen bij de 
stofwisseling. Ons immuunsysteem maakt vrije radicalen aan om de vernietigende 
bijprodukten te elimineren. Normaal gesproken kan ons lichaam de vrije radicalen dus aan, 
maar een teveel aan vrije radicalen geeft veel schade. De vrije radicalen beschadigen zowel 
de vetten als de eiwitten in ons lichaam. Eiwitten die de bouwstoffen zijn voor spieren en 
DNA. Het DNA, wat het centrum is voor cellulair herstel. Als het DNA wordt beschadigd 
verliest de cel de controle en kan gaan veranderen, sterft af of gaat ongeremd groeien 



 Terug naar inhoudsopgave 
  

77 
 

(kanker). Vetten, die de belangrijkste bouwstoffen zijn voor de celmembranen (een 
biologische structuur die de binnenkant van een cel scheidt van de buitenkant) van onder 
ander ogen en hersenen. Ons lichaam, als mooi georganiseerde chemische fabriek, heeft zijn 
eigen manier om de vrije radicalen op te ruimen. Het produceert enzymen om de vrije 
radicalen onschadelijk te maken en anti-oxidanten (ook wel verdedigingsstoffen genoemd). 
Stoffen die het lichaam uit voedsel haalt. Vrije radicalen dringen ook van buitenaf ons 
lichaam binnen en verhogen de natuurlijke vrije radicalen. Bijvoorbeeld door: 
✓ luchtvervuiling; 
✓ chemicaliën; 
✓ schadelijke straling uit de ruimte (ioniserend); 
✓ straling van elektromagnetische velden (non- ioniserend). 

 
Non-ioniserende straling van alle draadloze communicatietechnieken zijn volgens het ICNIRP 
(internationale commissie voor niet ioniserende stralingsbescherming) te zwak om schade  
aan celstructuren te kunnen veroorzaken. 
 
Chemisch reactieve moleculen die zuurstof bevatten (ROS) 
Het verstoorde evenwicht tussen de biochemische processen leidt tot de productie van 
buitensporige reactieve zuurstofsoorten, reactieve stikstofsoorten en reactieproducten 
(ROS), die door opeenvolgende processen normaalgesproken in de cellen worden verwijderd 
door de groep van anti-oxidanten. Door de oorzaak van buitenaf (de straling van 
elektromagnetische velden) verhoogt het ROS gehalte zodanig wat resulteert in aanzienlijke 
schade aan de celstructuren. 
 
Mithochondriën 
Door de vorming van reactieve zuurstofsoorten, stikstofsoorten en hun reactieproducten, 
leidt het proces tot metabole mitochondriale dysfunctie. Het mitochondrion is namelijk een 
onderdeel van de lichaamscel en zorgt voor de energieproductie. Uit vetzuren en glucose 
maken de mithochondriën brandstof, die nodig is om te kunnen functioneren. Dit proces 
wordt de ATP synthese genoemd (Adenosine Trifosfaat).  
 
Uit onderzoek op een universiteit in China, blijkt dat er schadelijke gevolgen zijn op het 
mitochondriaal DNA (mtDNA). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de golflengte van 
1800 MHz. Het resultaat is dat het natuurlijk proces in de cellen verstoord wordt. De 
mitochondriën disfunctioneren onder invloed van de straling en verstoren de voortgang van 
de ATP synthese en dus een verminderde celprestatie. Gebrek aan ATP is een cruciale factor 
in het burn- out syndroom. Maar ook bij verschillende welvaartsziekten zoals het chronisch 
vermoeidheidssyndroom (CVS). En de ziekte welke nog geen naam mag hebben: 
elektrogevoeligheid (EHS). Mitochondropathy (door straling onherstelbaar beschadigt 
mitochondriaal DNA) vormt het elementaire begin van zeer veel welvaartziekten en 
klachten. 
 
ATP synthese 

Adenosine Trifosfaat of ATP speelt in de stofwisseling een sleutelrol als drager van de 
chemische energie. De ATP synthese vindt plaats onder invloed van verschillende enzymen 
die magnesium nodig hebben. Met name magnesium welke een magnetisch veld produceert 
(MG-25). De belangrijkste enzymen die nodig zijn voor ons organisme, werken met het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_(biologie)
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magnetisme. Een Russische wetenschapper professor A. Buchachenko heeft aangetoond dat 
de frequentie (straling) van het draadloze inwerkt op de enzymwerkzaamheden en cellen 
verhinderen om voldoende energie te produceren. En dit is de eerste stap naar een burn- 
out: dodelijke vermoeidheid. 
 
Van burn- out naar zelfmoord 
De laatste jaren is het gebruik van draadloze apparaten enorm toegenomen, net zoals het 
aantal meldingen van burn- out. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) geeft aan dat in 
2011, 13 procent van de werknemers te maken heeft met een burn- out. Dit betekent een 
op de acht werknemers! Dit percentage zal alleen maar stijgen is de verwachting. Erg 
verontrustend is dat een flinke stijging is van het aantal jongeren onder de dertig jaar met 
burn- out. 23-10-2013 meldt het CBS dat het aantal zelfmoorden in Nederland de laatste 
jaren flink is toegenomen. In 2014 hebben 1835 mensen in Nederland zelfmoord gepleegd. 
Dat is gemiddeld vijf zelfdodingen per dag. Dat blijkt uit cijfers van het centraal bureau van statistiek 

(CBS ).  Helaas zijn het keiharde gegevens die te lezen zijn in de krant of te horen zijn via de 
radio of TV. Hoe simpel is het toch om rekening te willen houden met alle draadloze 
apparatuur. Hoe simpel lijkt het toch om gezondheid boven de economie te stellen.  
 
Een gameboyrug door urenlang smartphonegebruik 

De smartphone vormt een nieuwe bedreiging voor de jeugd. Na nomofobie, de gsm-arm, de 
iPad-schouder, slaapgebrek door smartphonegebruik, de whatsApp-vinger, de sms-nek 
krijgen we in 2015 de gameboyrug. Steeds meer kinderen en adolescenten krijgen een bult 
bovenin de wervelkolom doordat ze urenlang over hun mobieltje gebogen zitten.  
 
Wat is een bochel? 
De wervelkolom heeft natuurlijke S-vormige krommingen: de kyfose en de lordose. Deze 
natuurlijke kyfose en lordose kunnen verergeren en dan is een natuurlijke houding niet meer 
mogelijk. Deze verergeringen heten: 
✓ Hyperkyfose of bochel. Dit is een afwijking van de wervelkolom, waarbij op de rug, 

onder de nek, een bult verschijnt. 
✓ Hyperlordose of holle rug. Dit is een afwijking waarbij de wervelkolom een extreme 

knik heeft ter hoogte van de billen. 
In het geval van een bochel is dit ontstaan door een verkeerde houding. Hyperkyfose of 
bochel wordt oktober 2015 als een nieuwe bedreiging voor de jeugd genoemd. 
Veroorzaakt door het gebruik van spellen spelen op de spelcomputer en smartphone- of 
tabletgebruik met een urenlang, verkeerde houding. Met als gevolg de gameboyrug.  

                                                                                                                                                                              
Kyfose kan ook ontstaan door andere oorzaken, bijvoorbeeld: 
✓ ouderdom; 
✓ infecties; 
✓ tumoren; 
✓ ziektes, zoals de ziekte van Paget, reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew 

De bochel is duidelijk of een beetje zichtbaar ter hoogte van de schouderbladen. 
 
De wervelkolom 
Onze wervelkolom of ruggengraat staat niet recht, maar loopt in kronkels, het is een S met 
een beetje fantasie. De wervelkolom bestaat uit 33 of 34 wervels, met tussen elke twee 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2015/aantal-zelfdodingen-in-2014-niet-verder-gestegen.htm
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wervels een tussenwervelschijf, behalve bij de bovenste twee wervels, de atlas en de draaier 
(C1 en C2. Ter hoogte van de 12 borstwervels (T1 tot T12) begint de eerste kronkel van de S 
en deze kromming van de ruggenwervels is normaal gesproken 35 tot 40 procent. Wanneer 
de borstwervels 45 procent gekromd zijn, maken ze een hoek van wel 45 graden of meer. 
We praten dan van een hyperkyfose. Dit verschijnsel kennen we beter onder de benaming 
bochel. 
 
Het ontstaan 
Als een kind in de groei vaak voorovergebogen zit met een hoofd dat ongeveer 10% van het 
hele lichaamsgewicht is, ontstaat er veel druk op de rug. Het hoofd van een 1-jarig kind is 
25% van het totale lichaamsgewicht, het hoofd van een 25-jarige zo‘ n 8%. Fysiotherapeut 
M. Poortinga ziet in zijn praktijk jaarlijks zo' n vierhonderd patiënten met schouderklachten 
en nekklachten. Het gaat om zo' n 60 procent van zijn patiënten. Hij zegt hierover: “Wanneer 
je voortdurend in een ‘kromme houding’ zit, krijg je verkeerde spierspanning. De spieren in 
je rug worden slapper en je nekspieren zijn voortdurend aangespannen, terwijl die in je borst 
verkorten. Dat wordt in het vak ook wel het "bovenste kruissyndroom" genoemd.  
 
Door die voortdurende gespannenheid van de nekspieren worden de halswervels belast, 
waardoor dit gedeelte naar voren gaat staan. De twaalf borstwervels die eronder zitten, zijn 
door de natuurlijke kyfose van voren veel dunner dan de achterzijde en de 
tussenwervelschijven kunnen zich niet ontwikkelen door de druk en drogen uit. Het resultaat 
is een onnatuurlijke hyperkyfose, een bochel. Op jonge leeftijd begint dan al een 
degeneratie- of slijtageproces. 
 

Onderzoek 
In 2013 bleek uit MRI-scans al dat veel jongeren tussen 8 en 18 jaar een rug hadden van een  
50-jarige. Uit Amerikaans onderzoek van 2015 blijkt de oorzaak te maken te hebben met 
gebruik van smartphone of tablet. Jongeren kunnen vooral niet meer zonder smartphone of 
tablet en zien dit als het ware als een verlengstuk van het dagelijks leven. Een smartphone 
wordt meestal gebruikt door met gebogen hoofd over het scherm te 'hangen', met een 
bovenrug die bol is en met de schouders naar voren. Wanneer je lang zo voorovergebogen 
zit wordt je hoofd extra zwaar. Een hoofd dat gemiddeld 8 tot 10 kilo van het totale 
lichaamsgewicht weegt. Er is zo al snel een behoorlijk gewicht aan de ruggengraat aldus het 
hoofd van de afdeling rug-chirurgie van een New Yorkse kliniek. Iets naar voren met je hoofd 
is al gauw 12 kilo, nog meer naar voren al gauw 18 kilo en ver naar voren zelfs 27 kilo. En dat 
uren achter elkaar. Ook bij het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg) laten de cijfers zien dat nek- en rugklachten in de top 5 van lichamelijke 
klachten voorkomt. 
 
Heeft mijn kind een gameboyrug 

Laat uw kind bukken en doe de ‘buktest’. Laat het kind staan en vraag om voorover te 
bukken en de voeten aan te raken. Heeft het kind een mooie ‘n’-vorm dan heeft het geen 
gameboyrug. Maar kan het kind de voeten niet aanraken, blijven de onderrug en de 
bovenrug bol, dan heeft het kind een gameboyrug of het begin ervan. De vorm is die van een 
gootsteenkraan bij de gameboyrug 
 

Wat zelf te doen 
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Tot het 18de en 20ste jaar groeien botten door. Het is ondenkbaar om smartphones en 
tablets uit het leven weg te halen. Maar er is wat te doen aan de houding. Wissel ongeveer 
elk kwartier van houding en zet eventueel de wekker aan, als herinnering. Ga eens liggen 
met de spelcomputer of tablet, dan maak je geen holle rug. Probeer eens in kleermakerszit 
te zitten wanneer je dit lang kunt volhouden. Je spreidt dan de heupen en de rug gaat dan 
gemakkelijker recht en zo voorkom je een spanning op de borstwervels. Of wanneer op jouw 
school de tablet en smartphone als lesmateriaal wordt gebruikt en dus verplicht is:  
✓ zitten op de stoel;  
✓ de benen onder de stoel;  
✓ rug niet tegen de leuning van de stoel; 
✓ schouders recht naar achteren; 
✓ houd de smartphone of tablet hoger; 
✓ minder het smartphone- of tabletgebruik;  
✓ ga thuis gedraad achter de laptop of pc die op het bureau of tafel staat. 

 
Wanneer de rug eenmaal vergroeid is en er zichtbaar een bochel is valt het tijdens de groei 
nog enigszins te corrigeren met oefeningen en braces. Eenmaal uit de groei (na het 20ste 
jaar) is dat een stuk lastiger. 
 
Jeuk door straling 

Gek worden van de jeuk. Je hoofdhuid, armen, benen en zelfs rondom je anus. Het enige wat 
een beetje verlicht is wat terug doen. Krabben! Het helpt maar eventjes en je blijft krabben.  
De nagels zijn te scherp en al gauw zitten de vingers onder het bloed. Smeren met zalf helpt 
niet voldoende. Gek wordt je ervan. Dan maar die witte handschoenen kopen en wrijven. 
NIET krabben! Is jeuk erger dan pijn?  
 
Wat kan jeuk veroorzaken 
Dat een muggenbeet jeukt weten we allemaal. Een steek van paardendaas geeft een nog 
fellere jeuk en verdikking van de huid. Een brandnetel kan ook een jeukende huid geven. 
Langzaam verdwijnen deze jeukplekjes.  
Ander oorzaken die blijven jeuken en niet na een paar dagen verdwijnen, zijn: 
✓ een droge huid; 
✓ een jeukende huidziekte (bijvoorbeeld eczeem); 
✓ een schimmelinfectie van de huid ( bijvoorbeeld zwemmerseczeem); 
✓ medicijnen; 
✓ andere aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes); 
✓ chemische middelen (terpentine, onder andere). 

 
Jeuk en elektrogevoelig 
In 2006 is in Zweden door het Karolinska Instituut bekend gemaakt dat elektrogevoelige 
mensen een toename van mestcellen in hun huid vertonen. Mestcellen of mastocyten 
komen in het hele lichaam voor, maar vooral in de lederhuid (rond de bloedvaten), het 
darmkanaal en de luchtwegen. De cellen zijn gevuld met onder ander histamine. Ook in 
brandnetels zit histamine, het vervelende stofje dat zorgt voor de jeuk en bultjes. De 
mestcellen worden aangemaakt in het beenmerg en spelen een belangrijke rol in het 
afweersysteem van een mens. Door dit onderzoek is het duidelijk dat het aantal mest cellen 
in de bovenste huidlaag (Dermis) is toegenomen bij de groep mensen welke elektrogevoelig 
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zijn. Ook hadden de mestcellen de neiging te verplaatsen naar de opperhuid (epidermis) en 
zich daar te legen. Met als resultaat schrompeling van het orgaan (huid) waardoor deze een 
korrelig uiterlijk krijgt met roodheid en jeuk. 
                                                                                                                                                                              
Mestcellen en histamine  

Het histamine welke namelijk vrijkomt uit de mestcellen, veroorzaakt niet alleen jeuk maar 
zet ook de vaatjes open waardoor roodheid en zwelling ontstaat. Bij uitdroging van een 
lichaam wordt er meer histamine geproduceerd. Naast de jeuk geeft dit onder andere 
verschijnselen als; 
✓ flushing (rood worden) 
✓ diarree 
✓ buikpijn 
✓ maag- en darmstoornissen 
✓ misselijkheid 
✓ hartkloppingen 
✓ hoofdpijn 
✓ extreme vermoeidheid 
✓ sufheid 
✓ irritatie (snel boos worden); 
✓ depressieve gevoelens; 
✓ bloeddrukverlaging. 

 
Zaak dus om over een langere tijd voldoende water te drinken. 
 
Langerhanscellen 

Cellen van Langerhans zijn vertakte cellen in de huid. Deze cellen spelen een belangrijke rol 
bij ons afweersysteem. De cellen van Langerhans zijn afkomstig uit het beenmerg. Bij het 
binnendringen van lichaamsvreemde stoffen mobiliseren de cellen van Langerhans het 
immuunsysteem. Alarm! Werk aan de winkel. Het onderzoek wijst nu uit dat na blootstelling 
aan de frequenties van de draadloze technologieën, tv-schermen en schermen van 
spelcomputers onder andere ook, de cellen van Langerhans verdwenen zijn! 
 

Quote rapport uit het rapport van het Karolinska instituut 
“Het vrijkomen van inflammatoire (ontsteking veroorzakende huidaandoeningen) stoffen, 
zoals histamine van mestcellen in de huid, resulteren in een lokaal erytheem (rode 
huidverkleuring) en oedeem, sensatie van jeuk en pijn, en de vrijlating van somatostatine 
(een lichaamseigen hormoon) uit de dendritische cellen (dendritische cellen zijn onderdeel 
van het immuunsysteem) en kan aanleiding geven tot subjectieve (verschijnselen die alleen 
de patiënt zelf waarneemt) sensaties van lastige ontstekingen en gevoeligheid voor gewoon 
licht. " 
 
Geurovergevoelig of MCS in combinatie met EHS 

Geuren maken je ziek. Geuren waar een ander wel tegen kan. Parfum, de rook van een 
kachel en de uitlaatgassen van een auto bijvoorbeeld. De geuren uit een potje die op het 
toilet staan en zo gauw er beweging is spuiten ze automatisch een lekkere geur. De mensen 
vinden het lekker maar je wordt er ziek van. Het beperkt je enorm in het sociale leven. Maar 
een gasmasker op doen? Helaas helpt een gasmasker niet tegen de wifi, DECT telefoon en 
smartphone. Maar nergens naar toe dan? 
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Wat is geurovergevoeligheid? 
Geurovergevoeligheid staat voor MCS en betekent multiple chemical sensitivity (meervoudig 
chemisch overgevoelig). Een theorie is dat bepaalde stoffen zich in het lichaam ophopen en 
er iets gebeurt met de zenuwen en met de reukzintuigcellen in de neus. Die reageren te 
heftig op bepaalde stoffen. Deze theorie is niet wetenschappelijk bewezen. Wat gewoon zo 
is dat de reukzintuigcellen in de neus, in contact staan met de hersenen en informatie geven 
over de geuren.  Is er gevaar? Het stinkt! Of dat ruikt lekker! Bij geurovergevoeligheid 
waarschuwt de neus echter ook voor geuren waar andere mensen niet op reageren.  
De groep mensen die wel reageren en chemisch overgevoelig worden reageren bijvoorbeeld 
op geuren van: 
✓ was- en schoonmaakmiddelen;  
✓ verzorgingsproducten, deodorant, zeep, shampoo, crème en tandpasta; 
✓ alle parfumhouden producten; 
✓ nieuwe vloerbedekking; 
✓ papier, inkt, kranten, boeken, tijdschriften;  
✓ medicijnen;  
✓ synthetische toevoegingen in eten en drinken;  
✓ insecticiden en bestrijdingsmiddelen; 
✓ verf, lijm en alles met vluchtige stoffen;  
✓ luchtverfrissers;  
✓ nieuwe bouwmaterialen en meubelen;  
✓ rookgassen uit open haarden, kachels en van BBQ ’s;  
✓ plastics, weekmakers en rubber; 
✓ stoffen in het milieu;  
✓ verbrandingsgassen van geisers, ovens en gasfornuizen.  

 
Mensen met een geurgevoeligheid reageren op de vele geuren van anderen en 
omgevingsgeuren en kunnen bijna nergens heen. 
 
Klachten 
Veel voorkomende klachten van MCS zijn:  
✓ ademhalings- en luchtwegproblemen; 
✓ duizeligheid en flauwvallen; 
✓ vermoeidheid;  
✓ duizeligheid;  
✓ pijn in spieren en gewrichten; 
✓ hartritmestoornissen;  
✓ hoofdpijn;  
✓ oor- , neus- , keel- en bijholteproblemen en branderige ogen; 
✓ overgevoeligheid voor elektromagnetische velden;  
✓ problemen met het kortetermijngeheugen; 
✓ huidaandoeningen; 
✓ (voedsel)allergieën en –intoleranties. Allergie of overgevoeligheid voor pollen; 

huisdieren, huisstof, medicijnen, nikkel, wol, leer en/of tal van andere stoffen; 
✓ algehele malaise gevoel: het griepgevoel; 
✓ depressies.  
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Een persoon krijgt wel steeds dezelfde reactie op dezelfde stof. Veel artsen geloven niet dat 
deze ziekte bestaat. 
 
De klachten lijken op elkaar 
De klachten van elektrogevoeligheid zijn:  
✓ vermoeidheid. Niet kunnen slapen of elke keer heel kort; 
✓ hoofdpijn. Een strakke band om het hoofd en een watterig gevoel in het hoofd;   
✓ watterig gevoel in hoofd; 
✓ hartkloppingen of hartritmestoornissen; 
✓ pijn/druk op borst. Met als het maar lang genoeg duurt doorwerking naar de 

linkerbovenarm; 
✓ concentratieproblemen;  
✓ vergeetachtigheid; 
✓ prikkelbaar zijn; 
✓ gevoelens van onrust; 
✓ griepgevoel. Veel niezen en het lijkt wel of je verkouden bent. Een algeheel malaise 

gevoel; 
✓ evenwichtsstoornis; 
✓ veel buikpijn, veel overgeven; 
✓ spier- en gewrichtspijn. Plots door de knieën zakken. 

De klachten van beide ziekten tonen wel erg veel overeenkomst.  
 
Verband MCS en EHS 

Een onderzoek van de symptomen toegeschreven aan elektromagnetische velden (EMV), 
heeft gewezen op de rol van individuele factoren. Factoren die wijzen op intolerantie voor 
andere vormen van omgevingsblootstellingen bij mensen met elektromagnetische 
overgevoeligheid (EHS). Deze studie van professor Steven Nordin en collega’s onderzochten 
de verschillen in intolerantie voor geur en lawaai bij mensen met EHS. De resultaten werden 
vergeleken onder ander met de CSS ( de Chemical Senstivity Scale) en de NSS ( Noise 
Sensitivity Scale) maten. De groep EHS’ers scoorde significant hoger en de conclusie is dan 
ook: er is een verband tussen EHS ‘ers en geur- en lawaai intolerantie. Verder onderzoek van 
individuele factoren is nodig om de EMV-gerelateerde symptomen te begrijpen. 
 
Kwik uit amalgaamvullingen en draadloos gebruik 

In Nederland zijn veel mensen die nog amalgaamvullingen in de kiezen hebben. Tandartsen 
vulden vroeger gaatjes met amalgaam. En gaatje kwamen veel voor want het gebruik van 
een tandenborstel is in 1938 als eerste in Amerika geïntroduceerd. Flosdraad en 
tandenstokers werden pas in het midden van de 20ste eeuw een hulpmiddel om tanden en 
kiezen te reinigen. Anno 2015 is het gemeengoed maar de gebitten van onze middelbare en 
oudere leeftijdsgenoten hebben hier, toen ze jong waren, nooit kennis mee gemaakt. De 
soms zichtbare gevolgen zijn een gebit met lelijke donkerkleurige amalgaamvullingen bij nu 
nog 10 tot 15 miljoen Nederlanders. Niet alleen lelijk maar ook nog eens zwaar giftig.  
 

Wat zijn amalgaamvullingen?  
Het zijn de zilverkleurige vullingen in een gebit die door tandartsen gebruikt worden om 
gaatjes in kiezen en tanden te vullen. Een amalgaamvulling is samengesteld uit de volgende 
zware metalen: 
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✓ kwik (ruim 50%); 
✓ zilver (22-32%); 
✓ tin (14%); 
✓ soms koper (8%). 

 
De toepassing van kwik is omdat dit metaal de eigenschap heeft bij kamertemperatuur de 
andere metalen in zich op te nemen en te bewerken tot een pasta. Wanneer de pasta de 
kies of tand heeft opgevuld, verdampt het kwik (kwikdamp) en maakt er de harde grijze 
vulling van. Voorstanders van amalgaam hebben lang volgehouden dat er geen kwikdampen 
vrij komen bij het uitharden. Een goed 10-tal jaren geleden is aan het welles-nietes spel over 
de schadelijkheid van amalgaamvullingen, een eind gekomen. Het onderwijzen in het leggen 
van amalgaamvullingen tijdens de opleiding tot tandarts, werd gewoon gestopt. Dit omdat 
de meeste mensen geen amalgaamvullingen meer wilden. 
 
Wat doet het kwik in een amalgaamvulling? 
Geen enkel metaal hoort in een menselijk lichaam. Door opstapeling in organen, weefsel en 
cellen kunnen ze veel gezondheidsschade geven.  Kwik, waar een amalgaamvulling soms 
voor meer dan helft uit bestaat is met grote voorsprong de gevaarlijkste. Volgens sommige 
toxicologen is kwik, op radioactief uranium na, de meest giftige stof op aarde, giftiger dan 
arsenicum. De kwikvergiftiging kan ontstaan na het jarenlang vrijkomen van kleine 
hoeveelheden kwikdampen in een lichaam. Veelvuldig onderzoek toont aan dat alleen al een 
kleine dosis kwik de werking van hersenen, hart, longen, lever, nieren, schildklier, bijnieren, 
bloedcellen, enzymen en hormonen kan beschadigen en het afweersysteem kan 
onderdrukken. Het lichaam zelf heeft een aantal organen om op natuurlijke wijze te ontgiften 
van schadelijke stoffen. De lever, nieren, huid, het lymfatische stelsel en het maagdarmstelsel, spelen 
een rol in de verwerking van afvalstoffen. Een volwassene kan gemiddeld 75 microgram (mcg) per 
dag elimineren. Dit kan sterk variëren van persoon tot persoon (van 20 tot 150 mcg/dag). Maar bij 
een teveel aan schadelijke stoffen, stapelen de stoffen zich op en kan een lichaam dit niet meer kwijt. 
 
Waar zit nog meer kwik in 
Niet alleen ‘lekkende’ amalgaamvullingen geven een opstapeling van kwik, maar ook in:  
✓ voedsel. In vis, schaal- en schelpdieren bijvoorbeeld en in bewerkte 

voedingsmiddelen (zoals glucose-fructosesiroop, een chemische vervanging voor 
suiker). 

✓ medicijnen. Onder ander in tetanusinjecties, testosteron-injecties en de jaarlijkse 
griepprik. 

✓ het milieu. Door de uitstoot van elektriciteitscentrales die steenkool verbranden, 
tijdens de productie van cement, natriumhydroxide (een basis ingrediënt voor het 
maken van zeep), gietijzer en staal.  

✓ bij afvalverwerkingsbedrijven, bij crematoria en bij de natuurlijke uitstoot tijdens 
vulkaanuitbarstingen. 

✓ chemische laboratoria, ziekenhuizen en tandklinieken. 
✓ spaarlampen en tl-buizen bevatten kwik in het witte poeder aan de binnenkant van 

het glas. Als ze warm zijn, dan komen er ook kwikdampen vrij. 
✓ een ouderwetse koortsthermometer of buitenthermometer. Wanneer de 

thermometer breekt, komt het kwik er uit. Als dit binnen ligt, duurt het weken tot 
maanden voordat er geen damp meer af komt. 
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Tandkundige reparaties en elektromagnetische velden (EMV) 

Behalve blootstelling aan lagere frequentie golven (LF), een onderdeel van 
elektromagnetische velden (EMV) die vrijkomen bij o.a. hoogspanningskabels, elektrische  
apparaten, het lichtnet en magnetische velden, blijken ook interacties van de hogere 
frequentiegolven (magnetrons, draadloos internet, mobiele telefoons en alle zendmasten 
hiervoor nodig) invloed te hebben op metalen in het gebit. Elektromagnetische velden 
(EMV) die bijdragen aan de mogelijkheid om elektrogevoelig te worden. Personen die sterk 
belast zijn met zware metalen (o.a. amalgaamvullingen, kronen, bruggen, frames en overige 
tandmetalen) blijken duizend keer gevoeliger op elektromagnetische straling te reageren 
dan onbelaste personen. Naast de vele andere oorzaken voor verschil in elektrogevoeligheid. 
 
Metalen in het gebit 
Niet alleen de amalgaamvullingen geven een zware metalenbelasting.  
Ook anno 2017 wordt er bij tandkundige reparaties, zoals bruggen en kronen, gebruik 
gemaakt van verschillende metalen, zoals: 
✓ chroom; 
✓ kobalt; 
✓ titanium; 
✓ goud; 
✓ amalgaam. Er zijn nog steeds tandartsen die amalgaamvullingen in hun praktijk 

gebruiken. (De jongere tandartsen doen dit niet meer, omdat dit aan de universiteit 
niet meer geleerd wordt). 

 
Galvanische- en elektromagnetische belasting in de mond 
De verschillende metalen bij gebitsrestauraties gedragen zich als antennes. Verschillende 
metalen bij elkaar veroorzaken een elektrochemische stroombron: de galvanische reactie. 
Het geeft een gevoel alsof er even een elektrisch stroompje in je mond plaats vindt. 
Iedereen met een of meerdere amalgaanvulling(en) weet dit, vooral wanneer er per ongeluk 
tussen het eten een stukje zilverpapier zit. De elektromagnetische belasting wordt 
veroorzaakt door de tandmetalen die de frequentiegolven aantrekken. Frequentiegolven 
(straling) van draadloze technieken zoals de smartphone, tablet, Wifi, DECT telefoon, slimme 
meter, magnetron en alle zendmasten. 
 
Hoe de giftigheid van zware metalen de potentie geeft om elektrogevoelig te worden 

Volgens een onderzoek van Dr. Yoshiaki Omura is het zo dat, hoe meer je lichaam besmet is 
met zware metalen uit amalgaamvullingen, hoe vaker je verontreinigde vis eet en hoe groter 
de milieubelasting is, hoe sterker je lichaam een echte antenne wordt, die de straling naar 
zich toe trekt. En op die manier de mogelijkheid ontwikkelt, om klachten te krijgen en 
elektrogevoelig te worden. Of zoals Theresa Dale, Ph.D., CCN, ND verwoord: “Zware metalen 
kunnen ons elektromagnetische veld verzwakken door de aard van hun frequentie-
uitgangen. Daarmee verandert onze lichaamseigen frequentie, wat leidt tot een verzwakking 
van ons eigen veld. Als gevolg hiervan ontstaan ongezonde biochemische veranderingen. Als 
je giftig metalen in je hersenen hebt opgeslagen, en omdat je hersenen als een antenne 
werken, ontvang je in feite meer GSM-straling, wat er vervolgens leidt dat de microben in je 
systeem overreageren en nog meer krachtige myotoxinen gaan produceren”. 
 
Tandheelkundige zorg  
Medische behandelingen van het verwijderen van amalgaanvullingen kunnen  

http://www.infonu.nl/special/7860.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18819554?dopt=AbstractPlus
http://www.infonu.nl/artikel/152301.html
http://www.infonu.nl/artikel/119797.html
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elektrogevoeligheid of geurovergevoeligheid uitlokken of verergeren. Om dit te doen, 
moeten speciale voorzieningen worden getroffen om eventuele kwikdampen en kwik welke 
vrijkomen tijdens het verwijderen te voorkomen. Een zorgvuldige procedure door een 
ervaren en bekwame tandarts zijn belangrijk. De Vereniging Non au Mercure dentaire (Nee 
tegen Dental Mercurius) heeft hier richtlijnen voor. 
 
Weetje 
Bij NASA is als regel gesteld dat degenen die in sterke elektrische velden werkzaam zijn, geen 
metaal in de mond mogen hebben. Dit zou leiden tot elektrohypersensitiviteit (EHS of 
elektrogevoeligheid), met als gevolg (neuro-) vegetatieve storingen zoals verzwakking,  
slapeloosheid en duizeligheid, concentratiestoringen, moeheid, hoofdpijnen, maag-
darmstoringen. Kortom bij de NASA is bekend dat EMV meer dan alleen een thermisch effect 
geven. 
 
Mijn ervaring bij de tandarts 

Bij de tandarts heb ik het aan den lijve ondervonden hoe het is wanneer je gevoelig bent 
voor kunstmatig elektromagnetische velden. Er staat een afspraak voor twee kronen 
voorbereiden in 2008. Al heel lang hebben we het kunnen uitstellen maar het houd een keer 
op. Ik doe er meteen twee, want vooral in de wachtkamer loop je al helemaal vol. Dat is echt 
erg om daar te wachten. Het grote beeldscherm, alle energiezuinige lampen, de 
alarminstallatie voor gebouw en medewerkers en vooral alle mensen die naast je draadloos 
zitten te smartphonen of spelletjes zitten te spelen. Ik snap dat wel; het is ook geen pretje 
om in de wachtkamer te zitten, maar ik word er ziek. En dat weten mensen niet! Gelukkig 
had ik een afspraak dus het wachtten duurde niet zo heel erg lang. Ik voelde me echter al 
‘vol’. Eerst moest er een röntgenfoto gemaakt worden. Ja, nu kan ik wel zeggen, dat wil ik 
niet, maar het zal toch moeten. Ze vroeg of ik medicijnen slikte waarop het antwoord 
negatief was. Wél heb ik toen verteld dat ik me niet goed voelde. Dat ik overgevoelig ben 
voor elektro- magnetische velden en dat de röntgenstraling niet echt goed voelde. Toen de 
tandarts de verdoving gaf, voelde ik de vloeistof zijn weg gaan. En nadat ze begonnen was, 
voelde ik dat het ongecontroleerde* terug kwam. Ik kon het niet tegen houden. Weg. Weg. 
Ik moet weg. Ik ben de stoel uitgegleden en zakte door de benen. En nu? Naar buiten. Lopen, 
aarden, weg laten vloeien. Adem, rustig ademhalen, buikademhaling. Denk na, als je nu weg 
gaat moet je weer terug. De verdoving zit erin, dus het moet. Het moet kunnen. Ik ben terug 
gegaan (ik weet niet hoelang ik buiten ben geweest) en kreeg álle medewerking. Alles wat 
overbodig was ging uit. Het röntgenapparaat, de TV boven de stoel, de lamp boven de stoel 
werd uitgedaan wanneer het niet nodig was, de helft van de TL verlichting ging uit.  Hier ben 
ik zó dankbaar voor. Is het erg moeilijk voor de lezer (es) om zich in te leven hoe ik me 
voelde toen ik uit de tandartsstoel gleed en door de benen zakte? 
Ik wilde wel door de grond zakken! Weg van hier. Weg van deze wereld! 
 
*ongecontroleerde: de spieren trekken eerst samen (knijpen a.h.w.) daarna verlies ik de 
controle over de spieren, over het willekeurig zenuwstelsel (soms werkt ook de spraak niet 
meer. Begrippen zitten in mijn hoofd maar kunnen er niet uit). Schokkende bewegingen 
gaan mijn spieren dan maken ( met hartritmestoornissen en een benauwd gevoel) en dan 
kan ik niet meer op mijn benen staan. Het lopen gaat dan niet meer. 
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De keer erop (want één kroon zat niet goed) ben ik buiten gaan zitten en niet in de 
wachtkamer. Het voordeel is dat je de assistentes kent wanneer je in je eigen dorp naar de 
tandarts kan en ik door het glas kon zien zitten. Ze wilde me wenken wanneer ik aan de 
beurt was. Het was gelukkig mooi weer en ik ging op het bankje onder de grote lindeboom 
zitten. Mijn gezicht naar de assistente achter de balie. Plots wordt ik op mijn schouder getikt. 
Ik kijk om en zie de postbode die me een pakje aanbied. “Mag ik dat aan jou geven want ik 
denk dat je pauze hebt”. Wederom kon ik wel door de grond gaan.  
 
Verhoogde spierspanning 

Spierspanning is een verhoogde spanning op spieren. De spieren voelen pijnlijk en verkrampt 
aan en heel veel mensen hebben hier last van. De kramptoestand maakt dat tenen of vingers 
zich pijnlijk gaan krommen. Kramp in de kuit zo heftig dat het voelt als een zweepslag (een 
scheurtje in de kuitspier). De nek en schouders zijn enorm pijnlijk en het lijkt alsof het hoofd 
er niet bij hoort. ‘s Morgens uit bed komen gaat erg moeizaam. De knieën lijken niet te 
willen buigen bij het lopen en de neiging om door de benen te zakken is groot. Het lopen lijkt 
op een dronkenmansloopje.  
 
Klachten door spierspanning 
Verhoogde spierspanning met klachten die slaan op spieren en gewrichten maar ook met 
klachten als: 
✓ hoofdpijn en tinnitus (een piep in de oren); 
✓ tintelingen in armen en benen overgaand tot stijf verkrampte vingers of lippen en 

wangen. De tintelingen zijn te vergelijken met vrieskou en ‘bevroren’ vingers; 
✓ buikpijn. Het gevoel dat er een steen in de maag zit;  
✓ vermoeidheid.  

 
Oorzaken van verhoogde spierspanning 
Spieren met een hoge spanning zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Vooral wanneer 
de pijn blijvend is. Een pijn die toeneemt en weer afneemt. Spieren waar het voelt of er 
pijnlijke knobbels op zitten. Spieren die een stekende pijn geven (vliegende pijn) van 
ellebooggewricht, naar kniegewricht, naar bovenbenen en bovenarmen. Vlagen van pijn, 
waar je geen vat op hebt en geen controle over hebt. Pijnstillers geven geen verlichting. Het 
geeft een ontzettend moe gevoel. De spieren blijven in staat van paraatheid, net als na een 
flinke inspanning ( hardlopen of wielrennen) maar komen niet meer tot ontspanning. De 
huisarts kan geen oorzaak vinden en gooit het op stress. 
 
Stress  
Hoge spierspanning en spierpijn kunnen zijn onlosmakelijk verbonden met stress. Tijdens 
een stressachtige periode spannen spieren zich aan. Het lichaam is dan in een toestand van 
verhoogde paraatheid. Het klaar voorde startgevoel. Wachtend op het startschot. Het vlucht 
en vechtgevoel. Normaal gesproken zullen de spieren zich daarna weer ontspannen. In een 
stresssituatie gebeurt dit echter niet en blijven de spieren gespannen en pijnlijk. Andere 
oorzaken van een hoge spierspanning kunnen zijn verlaging van het immuunsysteem. Een 
verlaging van het immuunsysteem kan leiden tot een grotere gevoeligheid voor infecties, 
virale en bacteriële belastingen. Pfeiffer, ziekte van lyme of candida. Straling van alle 
draadloze technieken verlagen ook het menselijk immuunsysteem en pakken iemand op de 
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zwakste plek. Gerrit Teule zegt in zijn boek ‘ de elektromagnetische mens: “de verslechtering 
van het immuunsysteem van massa's mensen correleert vrij nauwkeurig met de invoering 
van de draadloze communicatie. Ziekten zoals suikerziekte, allergie, astma, reuma, 
vermoeidheid, kanker en depressiviteit zijn terug te voeren op een langzaam instortend 
immuunsysteem, door ons eigen toedoen.'' 
 
Fibromyalgie 

Fibromyalgie heeft eveneens als een van de symptomen: chronische pijnlijke spieren. Artsen 
weten nog niet waar de pijn bij fibromyalgie vandaan komt. Aanwijzingen geven het 
vermoeden dat er waarschijnlijk teveel neurotransmitters (de stresshormonen) worden 
aangemaakt die de hoge spierspanningen veroorzaken. 
 
De rol van neurotransmitters 

Neurotransmitters (of overdrachtsstoffen) zijn chemische verbindingen die in de hersenen 
worden gemaakt en die het lichaam vertellen wat het moet doen, zoals de ademhaling, de 
bloedsomloop en het bewustzijn. Om een lichaam goed te laten functioneren moeten de 
verschillende lichaamsdelen met elkaar kunnen communiceren. Hier zorgen de 
neurotransmitters voor. Neurotransmitters dragen de ‘boodschappen’ over van de ene 
zenuwcel (neuron) naar de andere zenuwcel of cel en reguleren bijvoorbeeld onze 
stemming, eetlust, slaap en onze reactie op pijn. Al die verschillende lichaamsdelen kunnen 
met elkaar communiceren omdat een neuron een zekere mate van elektrische geladenheid 
heeft, zodat de overdracht plaatsvindt en een lichaam functioneert zoals de bedoeling is. 
Een aantal belangrijke neurotransmitters zijn: 
1 Acetylcholine 
2 Adrenaline 
3 Noradrenaline 
4 Dopamine 
5 Gamma-aminoboterzuur (GABA) 
6 Glutamaat 
7 Serotonine 
 
1 Acetylcholine is een neurotransmitter die betrokken is bij de impulsoverdracht van 
zenuwcellen naar skeletspiercellen. Bijvoorbeeld bij het samentrekken van maag en darmen, 
bloedvaten en bronchiën. 
 
2 Adrenaline is een neurotransmitter en stresshormoon, welke vrijkomt bij een vecht-of 
vluchtsituatie. Adrenaline remt de werking van endorfine, een hormoon dat pijnstillend 
werkt. 
 
3 Noradrenaline is een neurotransmitter en stresshormoon en komt vrij bij stress of angst. 
Bij een tekort ontstaat er depressiviteit en bij een teveel aan noradrenaline maakt het de 
mens angstig, gespannen of opgewonden. Het lichaam maakt noradrenaline aan in situaties 
van stress maar normaal gesproken breekt de stof binnen enkele minuten weer af. 
 
4 Dopamine is eveneens een neurotransmitter en een verhoging van de hoeveelheid 
dopamine zorgt voor een extreem plezierig gevoel bij een persoon. 
 
5 GABA is een remmende neurotransmitter en kan stress verminderen. 

http://www.infonu.nl/artikel/121651.html
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6 Glutamaat is een van de belangrijkste neurotransmitters in het zenuwstelsel. De 
neurotransmitter zorgt voor de geleiding van de prikkel tussen twee zenuwcellen, en speelt 
een grote rol in het cellulaire stofwisselingsproces. 
 
7 Serotine is een neurotransmitter en serotonine speelt een rol bij de stemming, het 
bewegingsstelsel, de slaap en de eetlust van de mens. 
 
Elektromagnetische velden en neurotransmitters  

Elektromagnetische velden veroorzaakt door draadloze apparaten zoals, de smartphone, 
tablet, DECT telefoon, DECT babyfoon, wifi en alle zendmasten nodig voor de data- 
overdracht. Het onderzoek is op verzoek van de gemeente Selbitz (Duitsland) verricht door 
Dr. Horst Eger ( bekend van de Naila studie ) en zeven van zijn collega’s. Een dubbelblinde 
studie in 2009 in het dorp Rimbach waar, toen bekend werd gemaakt dat er een mast voor 
draadloze telefonie geplaatst zou worden, de ongerustheid onder de bevolking over de 
gezondheid, groot was. Via een vragenformulier werden de bewoners van Rimbach gevraagd 
om deel te nemen aan het onderzoek. 60 deelnemers (27 mannen en 33 vrouwen in de 
leeftijd van 2 tot 68) meldden zich om deel te nemen aan het onderzoek. Artsen van het 
INUS Medisch maakten een volledige medische geschiedenis van de deelnemers en 
afspraken werden gemaakt zodat de condities voor elke deelnemer hetzelfde werd. 
Afspraken wat betreft tijdstip van onderzoek en tijd van ontbijten. Het lange termijn 
onderzoek werd vier maal herhaald: 
✓ in februari 2004 (vóór de activering van de mast;) 
✓ in juli 2004; 
✓ in januari 2005; 
✓ in juli 2005. 

 
De deelnemers kregen elke keer een vragenlijst waar ze konden aankruisen wat de 
lichamelijke klachten waren. Klachten als; slaapproblemen, allergieën, huidproblemen, 
infecties, depressie of gewrichtsklachten. Op een schaal van 0 tot en met 5 moest moet de 
intensiteit van de klachten ingevuld worden. De onderzoekers hadden de deelnemers 
ingedeeld in vijf groepen naar gelang de afstand van de zendmast. Ook werden 
urinemonsters verzameld op het INUS Medical Center en dezelfde dag doorgestuurd naar 
het laboratorium Dr. Bieger in München en naar een controle analyse laboratorium. 
 
Elektromagnetische velden vernietigen neurotransmitters 
Maart 2011 wordt het resultaat van de studie vrij geven: elektromagnetische velden 
vernietigen essentiële neurotransmitters waarvan het geheugen en onze algehele 
gezondheid van afhankelijk is. Na installatie van de zendmast lopen de waarden van de 
neurotransmitter dopamine sterk af en herstellen niet. De waarden van de stresshormonen 
adrenaline en noradrenaline nemen toe. Conclusie: een chronische disregulatie van het 
catecholamine (chemische verbindingen) systeem met schade op de lange termijn. De meest 
voorkomende catecholamines zijn: adrenaline, noradrenaline en dopamine. Hoge 
catecholaminewaarden in het bloed kunnen duiden op stress. 
 
De klachten bij stress en elektrogevoeligheid vergeleken 

http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/151
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Wanneer de klachten bij stress, van fibromyalgie en elektrogevoeligheid naast elkaar worden 
gezet, lijkt wel om dezelfde ziekte te gaan: 
 

Klachten bij stress Klachten bij 
fibromyalgie 

Klachten bij elektrogevoeligheid 

Spierpijn en hoge spierspanning Spier- en 
gewrichtspijn 

Spierpijn, -spanningen of -slapte, 
kramp en pijnlijke gewrichten 

Druk op de borst  Hartritmestoornissen en druk op de 
borst 

Duizeligheid  Duizeligheid 

Hoofdpijn Hoofdpijn Hoofdpijn (gevoel een band om het 
hoofd te hebben) en een constant 
griepgevoel 

Lichamelijk vermoeidheid Vermoeidheid Ernstige vermoeidheid 

Maagklachten en darmklachten Darmklachten Misselijkheid en diarree 

Rusteloosheid, gejaagdheid en 
gespannenheid 

Depressieve 
stemmingen 

Depressiviteit, gejaagdheid 

Concentratieproblemen, moeite 
met denken, en piekeren 

Verminderde 
concentratie 

Concentratieproblemen, onrustig 

Een gebrek aan eetlust  Verminderde eetlust 

Slecht slapen Slecht slapen Slecht slapen 

Het ziekteverzuim door stress is fors toegenomen en is na de elektrificatie (het aanleggen 
van het elektriciteitsnet) fibromyalgie niet ontstaan? Zijn de elektromagnetische velden 
schuld aan moderne welvaartsziekten?  
 
Zowel het laagfrequente en sinds goed tien jaar terug de massaal toegenomen 
hoogfrequente velden? 
 
Mobiel bellen tijdens zwangerschap schadelijk voor het kind 

Kinderen die in baarmoeder blootgesteld zijn aan de frequentiegolven van de smartphone 
van hun biologische moeder, lopen risico op gedragsproblemen op jonge leeftijd. Worden de 
jonge kinderen dan ook al vroeg gebruikers van draadloze tablets en andere speeltjes, dan 
wordt het risico alleen maar groter.  
 
Onderzoeken naar draadloos bellende zwangeren 
Een onderzoek door de universiteit van Californië en de Deense universiteit Aarhus, werd  
gedaan onder 13.159 moeders van kinderen die eind negentiger jaren geboren werden. In 
deze periode was de mobiel nog niet massaal ingeburgerd, wat juist een goed 

http://www.infonu.nl/artikel/132620.html
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vergelijkingsmateriaal gaf. De aanstaande moeders werden naar hun gsm-gebruik 
gedurende hun zwangerschap gevraagd. Uit de resultaten concludeerden de onderzoekers in 
mei 2008, dat kinderen van wie de moeder gedurende de zwangerschap mobiel belde, er 54 
procent kans bestaat om gedragsproblemen te ontwikkelen. Wanneer de kinderen op jonge 
leeftijd zelf ook via een gsm belden, steeg die kans tot 80 procent! Daarnaast hebben de 
kinderen volgens het onderzoek een verhoogde kans op: 
✓ emotionele problemen; 
✓ hyperactiviteit. 

 
Canadees onderzoek 
Een Canadees onderzoek (07-12-'10) bij 29.000 jongeren en hun moeders wijst uit dat bij 
gebruik van de mobiel, minstens vier keer per dag, door de zwangere aanstaande moeder, 
haar kind op zevenjarige leeftijd 30 % meer kans heeft op gedragsproblemen. Gaat haar kind 
op peuter of kleuterleeftijd zelf ook draadloos spelen (speeltjes voor jonge kinderen kunnen 
tegenwoordig ook al draadloos zijn), dan stijgt de kans op gedragsproblemen met tot zelfs 
50%. Kinderen die niet in baarmoeder ‘bestraald’ zijn maar wel na de geboorte hebben een 
20% meer kans op slecht gedrag. Opmerkelijk detail is dat bijna de helft van de aanstaande 
moeders, de mobiel constant aan hebben staan en dat een derde van de kinderen een 
mobiel gebruiken tegen hun zevende jaar. 
 
Gedragsproblemen  

Een baby, peuter, kleuter of basisschoolkind heeft een gedragsprobleem als hij ongewenst 
gedrag vertoont dat vooral voor zijn omgeving storend is. Voorbeelden van 
gedragsproblemen bij een baby:  
✓ overmatig huilen zonder reden; 
✓ slecht wil drinken; 
✓ niet wil slapen. 

 
Voorbeelden als peuter/ kleuter 
✓ eigen wil en niet voor rede vatbaar; 
✓ driftbuien; 
✓ agressie; 
✓ niet ‘weten’ hoe met andere kinderen om te gaan; 
✓ geen emotionele afstemming. Veel ruzie met anderen. De baas spelen of de ander 

tijdens het samenspel er niet bij betrekken. Niet kunnen afstemmen op de ander; 
✓ niet aan afspraken houden. 

 

Voorbeelden van gedragsproblemen bij een basisschoolkind 
✓ gebrek aan zelfvertrouwen; 
✓ teruggetrokken gedrag; 
✓ problemen in het omgaan met leeftijdsgenootjes en bij jongens; 
✓ problemen op school. 

 
Bij 1% tot 3% van de kinderen zijn de problemen ernstig, wordt het kind belemmerd in zijn 
functioneren en is verdere hulp nodig. Emotionele problemen en gedragsproblemen in de 
jeugd zijn vaak een voorbode van stoornissen bij jongvolwassenen. 
 
Emotionele problemen 
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Het gevoel van ’lekker in je vel zitten’ is bij kinderen snel te herkennen. De baby is een 
lachebek en de groeicurve ziet er prima uit. De peuter en kleuter gaan huppelend naar 
school. Zingen veel en zijn overduidelijk gelukkig. Hebben plezier in de dag en slapen ‘s 
nachts als een roosje. Zit een kind niet lekker in zijn vel dan merk je dat als ouder. De baby 
huilt veel, zonder reden of de peuter wil niet naar de opvang en je kleuter wil niet naar 
school. Elke morgen is het een grote strijd met een krijsende kleuter die NIET naar school 
wil. Zijn emotionele problemen de oorzaak van dit gedrag? Emotionele problemen zoals: 
✓ slaapproblemen; 
✓ eetproblemen; 
✓ spraakproblemen; 
✓ taalproblemen; 
✓ teruggetrokken gedrag; 
✓ onverklaarbare pijntjes; 
✓ angstig/depressief; 
✓ agressief gedrag; 
✓ problemen thuis en op school. 

 
Hyperactiviteit 
Hyperactieve kinderen kunnen niet stilzitten. Moeten bewegen en komen in de problemen 
op school waar ze toch op de stoel moeten zitten. Hyperacitieve kinderen zijn: 
✓ rusteloos; 
✓ snel opgewonden;  
✓ snel gefrustreerd. 

De kinderen voelen een grote onrust van binnen. Dit gedrag is in een klas ongewenst en een 
hyperactief kind wordt dan ook vaak gediagnosticeerd als ADHD’ er. ADHD valt onder het 
autistisch spectrum en wordt in het Nederlands vertaald als aandachtstekortstoornis met 
hyperactief gedrag. 
 
Huilbaby later vaker gedragsproblemen 

Overmatig huilen als baby, zonder reden. Zonder dat er sprake is van: 
✓ etenstijd; 
✓ krampjes; 
✓ te koud of te warm; 
✓ ziekte. 

 
Baby's die meer dan uren achter elkaar huilen, dag en nacht. Een huilbaby. Een 
gedragsprobleem dat ouders wanhopig maakt. Waarom huilt de baby? Is het echt door 
mobiel gebruik tijdens de zwangerschap? Ligt er een verband met het volgend onderzoek? 
Onderzoekers van de Universiteit of Warwick onderzochten het verband met huilbaby’s en 
latere gedragsproblemen. In 22 onderzoeken met een tijdsperiode van goed twintig jaar 
(1987 tot 2006) zijn 17.000 kinderen gevolgd. Een op de vijf kinderen bleek symptomen te 
hebben die op latere leeftijd zou kunnen leiden tot ADHD. 
 
Ook baby's met eet- en slaapproblemen hebben een verhoogd risico op gedragsproblemen 
in hun verdere leven. “Het risico op gedragsproblemen wordt verdubbeld door huil-, eet- of 
slaapproblemen" verklaart professor Dieter Wolke (Vakgroep Psychologie en afdeling 
Geestelijke Gezondheid & Welzijn) 
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Onderzoek naar ADHD 

Wanneer de moeder in de zwangerschap veel draadloos belt of internet gebruikt, loopt het 
ongeboren kind extra gevaar wanneer het zelf ook op jonge leeftijd verslaafd is aan de 
smartphone (nomofobie). Een onderzoek, gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift, 
Public Library of Science (PLOS One) in april 2013, gaf aan dat basisschoolkinderen, die niet 
zonder de smartphone kunnen een beduidend groter risico lopen om ADHD verschijnselen 
te ontwikkelen. In deze longitudinale studie, zijn 2,422 kinderen op 27 basisscholen van 10 
steden in Zuid-Korea onderzocht en twee jaar lang gevolgd. Een kwart van de leerlingen had 
een loodgehalte in het bloed van ten minste 2,35 microgram per deciliter. Om te vergelijken: 
in de VS hebben ongeveer 5% van de kinderen in leeftijden 6-11 jaar een loodgehalte van 2.5 
of hoger in het bloed. Lood in het bloed kan een kind oplopen: 
✓ tijdens de zwangerschap. Het lood kan vanuit het bloed van de moeder de 

moederkoek passeren; 
✓ borstvoeding. Dit is geen reden om geen borstvoeding te geven; 
✓ inademing van stofdeeltjes die lood kunnen bevatten; 
✓ het kauwen op loodhoudende potloden en tandpastatubes; 
✓ water of groenten die vervuild zijn met looddeeltjes (non- ferro industrie); 
✓ tijdens het spelen. Met zand vervuild lood en kinderen de handen de duim geregeld 

in de moed steken of zand eten; 
✓ oudere huizen met nog loden waterleidingen; 
✓ in rijst wat uit vervuild water komt! 

 
Juist lood, als zwaar metaal in combinatie met de straling van de draadloze telefoon blijkt 
een bijzonder giftige combinatie.  
 
In de huidige studie bleek dat jonge kinderen die verslaafd aan de smartphone zijn, twee tot 
drie keer meer kans hebben op ADHD dan kinderen die de mobiel minimaal of nooit 
gebruiken. Is het niet zo dat een kind gedrag van de ouders gaat kopiëren? Moeder die 
verslaafd aan de smartphone is, wil het kind na-apen. Alleen toen moeder een kind was, 
waren er geen smartphones! 

 
Nomofonie: verslaafd aan je smartphone  

Nomofobie betekent vertaald: no mobile phobia. Wanneer je geen mobiel bij de hand hebt 
krijg je fobie-achtige klachten. Klachten als angstgevoelens, klamzweet, trillen en overdreven 
maatregelen treffen om altijd maar de smartphone bij je te hebben. Dus je móet altijd je 
smartphone bij je hebben, anders flip je. Je móet Facebook kunnen checken, je móet kunnen 
twitteren, Whatsappen, Pingen, de mail lezen, het weer checken of gewoon bellen. Meer 
dan de helft van de jongeren tussen acht en achttien jaar, geeft aan niet meer te kunnen 
leven zonder smartphone. En dan te bedenken dat een fobie een psychische aandoening is, 
waarbij iemand een ziekelijke angst ontwikkelt voor een bepaald iets. Bij nomofonie 
ontwikkelt iemand angstgevoelens tot paniekaanvallen, wanneer de smartphone niet binnen 
handbereik is. 
 

Verslaving 
Een verslaving betekent dat je van iets of een gewoonte afhankelijk bent. Dat je de 
verslaving nodig hebt en dus heel moeilijk er van af kunt komen. Het gedrag van een 
verslaafde is er hoofdzakelijk op gericht om de verslaving te onderhouden. Fatsoensnormen 
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worden vergeten, sociaal gedrag wordt vergeten en zelfs de veiligheid wordt even aan de 
kant gezet door op straat of achter het stuur de smartphone te gebruiken. We hebben de 
smartphone constant, op elk moment nodig. Bij de kassa, wanneer je al aan de beurt bent. In 
het restaurant onder een etentje met vrienden.  
 
Psychologische verslaving en fysiologische verslaving 

Een psychologische verslaving is een verslaving welke niets te maken heeft met verdovende 
middelen, alcohol of medicijnverslaving. Een psychologische verslaving is een verslaving aan 
een vertrouwd dagritme, een gewenning, iets wat je jezelf ‘eigen’ gemaakt hebt en je een 
veilig gevoel geeft. Roken is een wisselwerking tussen een psychologische verslaving en 
fysiologische verslaving. De inhalatie van tabaksrook stimuleert het centrale zenuwstelsel. 
De chemische stoffen in een sigaret gaan naar de hersenen via de bloedbaan, waardoor de 
bloeddruk stijgt, de hartslag loopt op en de bloedvaten zich vernauwen. Het vermindert de 
gevoeligheid voor pijn en stress (het stukje fysiologische verslaving). Na elke trek van een 
sigaret, heeft de nicotine slechts 7 seconden nodig dit effect in de hersenen te hebben. Het 
zorgt ook voor een energiek en ontspannen gevoel. Wordt door te gaan roken 
elektrogevoeligheid minder? Een interessante gedachte toch? Naast een psychologische 
verslaving hebben we de fysiologische verslaving.  
 
Een verslaving welke het lichaam chronisch nodig heeft en bij het stoppen van de verslaving, 
ontstaan er flinke fysieke en negatieve bijwerkingen. Een verslaving aan drugs, alcohol en 
medicijnen bijvoorbeeld. Om hiervan af te komen heb je hulp nodig. Bij een fysiologische 
verslaving draait het om processen op celniveau of moleculair niveau. De verslaving begint in 
de hersenen.  
 
Hoe het werkt in de hersenen 
Zenuwcellen in de grote hersenen hebben enorme uitlopers. Communicatie wordt hier 
doorgegeven met elektrische signalen. Deze zorgen ervoor dat er chemische stoffen worden 
gemaakt: de neurotransmitters. Endorfines en dopamine zijn onder andere 
neurotransmitters. Dopamine is een neurotransmitter welke zorgt voor positieve emoties en 
een verandering in de fysiologie van het lichaam. De hartslag en bloeddruk gaan omhoog en 
we onthouden deze ervaring. Het fijne gevoel wat dit geeft wordt gelinkt met de 
smartphone. Dit geeft een fijn gevoel! Alleen het grote nadeel is, net als bij drugsgebruik, dat 
je hersenen er minder gevoelig voor worden. De dopamine aanmaak wordt kleiner. 
Gewenning treedt op en je moet steeds vaker je smartphone checken om dat fijne gevoel 
terug te krijgen. En zo is 66% van onze Nederlandse bevolking nomofaan geworden. 
Nomofobie of ook wel infobesitas genoemd. Ook endorfine is een stof die door het lichaam 
wordt aangemaakt en ons een fijn gevoel bezorgt. Een gevoel dat je vast wil houden en het 
elke keer dus opzoekt door je smartphone te checken. Ander middelen die endorfines aan 
maken zijn: 
✓ sporten; 
✓ lachen;  
✓ voedsel met suiker en vetten (chocola); 
✓ meditatie; 
✓ seks. 

 
Nomofobie een fysiologische verklaring? 
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Het verslaafd zijn aan de smartphone (nomofobie) lijkt dus een psychologische verslaving. 
Een vertrouwd dagritme, een gewenning. Iets waar je gemakkelijk mee kunt stoppen. Maar 
is dat wel zo? Onderzoeken van de Amerikaanse wetenschapper Henry Lai wijzen uit dat er 
bij telefoonverslaafden ook een mechanisme gaat werken dat vergelijkbaar is met de 
werking van opiaten, alcohol en medicijnverslaving. De biologische basis van deze verslaving, 
het verhogen van endorfines, gebeurt ook door de straling van het smartphone gebruik! Een 
ander onderzoek van hoogleraar fysiologie W. Ross Adey, wijst uit dat de koppeling van 
neurotransmitters GABAC (aminoboterzuur) welke juist remmende neurotransmitters zijn, 
gevoelig zijn voor gepulste straling van mobiel en smartphone. De onderzoekers wijzen erop 
dat onderzoeken naar nadelige gevolgen van de draadloze communicatie, schaars zijn. Het 
hangt van vele factoren af. Factoren als: 
✓ nieuwheid van dit maatschappelijk fenomeen; 
✓ grote complexiteit; 
✓ intensiviteit en gebruiksfrequentie; 
✓ beschikbaarheid donaties voor onderzoek; 
✓ opdrachtgever. 

 
Kijk bij een onderzoek altijd wie de opdrachtgever is. Is het een belanghebbende? In dit 
geval: een telecomprovider? Belanghebbenden willen namelijk een onderzoek, welke ten 
nadele uitvalt nog weleens veranderen. 
 
Hoe app-ontwikkelaars de gebruikers app-verslaafd maken 

Veel gebruikers van de smartphone kijkt anno 2016 meer dan tien keer per uur op zijn 
telefoon en een kwart checkt zelfs tussen de tien en twintig keer per uur zijn telefoon. Een 
verslaving aan de sociale media, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Pinterest of 
Tumblr, wordt door app-experts nagestreefd om consumenten te verleiden tot steeds 
herhalend gebruik van een bepaalde app.  
 
Wat is een app 
App is een afkorting van het woord ‘applicatie’. Een stukje software of een programma die je  
op de smartphone, tablet of computer kunt installeren. Het staat standaard niet op de 
telefoon maar kan wel gedownload worden. De smartphone of tablet wordt zo ingericht dat 
de persoonlijke voorkeur en interesses van de gebruiker bepalen welke apps er gedownload 
worden. Een app kan gratis gedownload worden of tegen betaling.  
 
Waarom apps zo populair zijn 
Elke week komen er nieuwe apps bij. Apps die gebruikt worden voor navigatie, muziek, 
internetbankieren, nieuws, sport, weer, medisch, restaurants, hotels, de supermarkt of 
reizen met de trein. Voor ieder wat wils en zo wordt je smartphone gewoon een verlengstuk 
van jouw persoonlijkheid. De populariteit van een app hangt af van het aantal keren dat de 
app gedownload wordt.  
 
Verslavend 
Het is een verslaving om constant de smartphone te willen checken. Een verslaving wordt 
bewust gemaakt door de technische bedrijven die smartphone en tablets fabriceren en 
hopen en er vanuit gaan dat de gebruiker voor langere tijd aan een app te binden is. Hier 



 Terug naar inhoudsopgave 
  

96 
 

worden bewuste methodes voor gebruikt die technische bedrijven delen met elkaar. 
Methodes die door de bedrijven ‘gewoontevorming’ wordt genoemd.  
 
Congres 
In maart 2016 werd op de Stanford Universiteit, Silicon Valley in Califonië, een congres 
gegeven waar zienswijzen gedeeld werden over het feit hoe mensen steeds maar weer 
kunnen keren naar de app. De slogan van het congres was; ‘duik in de 
consumentenpsychologie, productontwerp en gedragswetenschappen om producten te 
maken die blijven plakken’. 
 
Nir Eyal 

Hoofdspreker van het congres is Nir Eyal, een Israëlisch auteur en schrijver van het boek 
‘Hooked’. Eyal is adviseur bij veel technische bedrijven om te adviseren welke middelen er 
zijn om mensen zelfstandig terug te laten keren op de app die het bedrijf heeft ontwikkeld. 
Eyal heeft er een boek over geschreven, ‘Hooked’ heeft als titel: hoe bouw je 
gewoontevormige producten. “Bedrijven die hun producten linken aan de (dagelijkse) 
routine van gebruikers hebben geen ‘dure’ marketingfoefjes nodig”, aldus Nir Eyal. 
 
Smartphone verslaving of nomofobie 
Volgens Eyal is de basis om mensen steeds terug te laten keren naar een app, ‘de haak’.  
Hoe hengel je mensen aan de haak en haal je ze binnen? Hoe bouw je als ondernemer een 
verslaving op? Hoe zorgt die zogenaamde haak ervoor dat iemand steeds terugkomt op de 
app? De haak heeft volgens Eyal vier elementen die ervoor zorgen dat mensen aan de haak 
blijven hangen. De vier elementen die de gewoonte uitlokken en zijn de: 
1.trigger;  
2.actie; 
3.beloning;   
4.commitment (inzet-verplichting).  
 
1.Trigger 
De trigger is het beeld dat leidt tot een bepaald gedrag. Je ziet een foto van de Efteling en 
daar wil je altijd nog een keer graag naar toe. Deze trigger zorgt voor actie om een plan te 
maken. 
 
2.Actie 
De actie is dat de foto wordt aangeklikt en op de site zie je vervolgens nog veel meer 
interessante dingen. De beloning is dat je vervolgens door de andere foto’s te bekijken, het 
gelukshormoon dopamine aanmaakt. Dopamine is een neurotransmitter en speelt een rol bij 
het ervaren van geluk, genot en blijdschap. Vervolgens is de behoefte groot om dit geluk 
weer te voelen en wordt de site vaak en blijvend bezocht. 
 
3.Beloning 
De beloning is dat de site ook andere dingen laat zien. Ook minder interessante dingen, 
maar dat is niet erg. Het zijn de beelden die je wél graag wilt zien omdat het zo’ n goed 
gevoel en betrokkenheid met de app geeft. 
 
4.Commitment 

https://www.linkedin.com/in/nireyal
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Dit geeft een commitment, een betrokkenheid met de site. Het voelt als familie en familie is 
in de regel iets wat goed en vertrouwd is. Je blijft er naar terug keren en terug verlangen, 
want het is familie.  
 
Het resultaat van de ‘haak’ 
Door een app zo te ontwikkelen dat de vier elementen meespelen, kan een ontwikkelaar de 
klant telkens laten terugkomen, zegt Eyal. Nog een belangrijke trigger is verveling. Je weet 
niet wat te doen, je verveelt je en hebt behoefte aan dat prettige gevoel wat veroorzaakt 
wordt door de dopamine. Je opent de app die het fijne gevoel oproept. En zo gebeurt er 
precies waar de app-ontwikkelaar op hoopt. 
 
Failliet 
Facebook, WhatsApp werken bijvoorbeeld met dit gedachtengoed en stimuleren zo om 
gebruikers zelf elke keer terug te laten komen op de app. Was dat niet het geval dan zouden 
veel technische bedrijven failliet gaan en veel app-ontwikkelaars zonder werk zitten.  
Kunnen we niet meer zonder de smartphone omdat we verslaafd zijn gemaakt? 
Het vreemde is dat we het toelaten en alle fatsoen en inlevingsvermogen verliezen. 
  
Hoe dit afloopt? 
De hulpverleende instanties zijn al volop bezig om alle telefoonverslaafden op te vangen. 
Verslaafde mensen kostten onze economie veel geld. Maar wie is de schuldige? Niet de 
verslaafde in dit geval, want die is niet goed voorgelicht. De telecomproviders? Die hebben 
zich al ingedekt voor eventuele schadeclaims. De overheid? Ja! Die hebben niet voorgelicht 
en ons dom gehouden. Die hebben verzuimd om het voorzorgsbeginsel in werking te laten 
treden. Pas invoeren van nieuwe technologieën wanneer echt blijkt dat het onschadelijk is. 
Wees gewoon zorgvuldig met alle draadloze technieken. Begrijp uw tiener en leg uit!  
Maak goede afspraken over smartphone gebruik. Allereerst nooit meenemen naar de 
slaapkamer! Ook heel essentieel: geef zelf het goede voorbeeld als ouders.  
 
Wifi geeft een lekkende bloed-hersenbarrière 

De hersenen hebben een grote behoefte aan zuurstof dat wordt aangevoerd door het bloed. 
Toch zijn het bloed en de hersenen van een mens gescheiden. In de wanden van de 
haarvaten van de hersenen zijn de cellen stevig afgedicht en dit is de bloed-hersenbarrière. 
De bloed-hersenbarrière beschikt over transportsystemen die noodzakelijke stoffen voor de 
hersenen door de bloed-hersenbarrière brengen. Wanneer de bloed-hersenbarrière 
verstoord wordt door bijvoorbeeld wifi, gaat het lekken en kunnen schadelijke stoffen de 
hersenen binnenkomen. Hierdoor kunnen ziekten optreden of verergeren.  
 
De bloed-hersenbarrière (BHB) 
De bloed-hersenbarrière is de grens tussen het bloed en de hersenen en kan worden gezien 
als een soldaat die selectief de noodzakelijke stoffen doorlaat en schadelijke stoffen niet. 
De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen tegen infecties met bacteriën. Treedt er 
wel een bacterie op dan is deze moeilijk met antistoffen of antibiotica te behandelen. Een 
neurologische aandoening kan een verandering in het functioneren van de bloed-
hersenbarrière geven en iemand kan dan ziek worden. 
 
Straling mobieltjes oorzaak lekken bloed-hersenbarrière 
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Al langer is bekend dat de Zweedse wetenschapper en neuroloog Dr. Leif Salford onderzoek 
gedaan heeft naar de straling van draadloze apparaten, zoals de draadloze telefoon en de 
effecten daarvan op de hersenen. Door het blootstellen van dieren aan straling blijkt dat 
zelfs al bij de geringste blootstelling de bloed-hersenbarrière begint te lekken. Dit zal bij elk 
levend organisme het geval zijn, dus ook bij mensen. 
 
Straling van de telecomindustrie 
Barrie Trower, natuurkundige, heeft voor de Britse marine en militaire inlichtingendienst 
onderzoek gedaan naar de invloed van microgolfstraling en de effecten op de gezondheid. 
Een microgolf is een radiogolf of hoogfrequente (HF) golf in het hogere frequentiegebied. 
Het is elektromagnetische straling. Microgolfstraling wordt gebruikt voor de 
telecommunicatie, navigatiedoeleinden en onder andere verhitting (magnetron). 
Barrie Trower is een gepensioneerd wetenschapper die voor de Britse marine en militaire 
inlichtingendienst onderzoek heeft gedaan naar de invloed van microgolfstraling. In dit geval 
straling van de mobiel, slimme meter, wifi en DECT telefoon. Hij werkte zelf jarenlang aan 
projecten die te maken hadden met microgolven en oorlog voeren, welke ultra geheim 
waren en zijn. Hij zegt dat “de enige straling die mensen belasten, de microgolven van de 
telecomindustrie zijn". Deze microgolven interfereren met water en mensen zijn opgebouwd 
uit water. De industrie heeft uit het elektromagnetisch spectrum, voor de mens, een slechte 
keus gemaakt. Vooral voor alle kinderen die nog moeten groeien. Overheden verzekeren 
burgers dat wifi veilig voor de gezondheid is maar dat is niet waar. Er is geen veilig 
stralingsniveau voor kinderen, zegt Barry Trower. 
 
15 minuten de mobiel aan het oor wijzigt de hersengolven 

Een studie die bekend is gemaakt in september 2015 toont aan dat 15 minuten bellen met je 
mobiele telefoon tegen het oor de hersengolfactiviteit wijzigt. Andere studies hebben reeds 
bewezen dat de hersenen door het gebruik van de mobiele telefoon kunnen veranderen en 
ook de hersengolven kunnen veranderen, aldus deze studie. De veroorzaker is de straling die 
nodig is om te communiceren.  
 
Het onderzoek 
Het onderzoek was het eerste placebo-gecontroleerde en enkelblinde onderzoek, waarvan 
de deelnemers niet wisten of de mobiel tegen het oor of ter hoogte van de borst werkzaam 
was. Ook was het de eerste keer dat een onderzoek van 15 minuten bellen tegen het oor 
plaatsvond. Na de uitslagen geanalyseerd te hebben bleek dat het mobieltje tegen het oor 
vooral binnen het bereik van de alfa-, bèta- en gammagolven invloed uitoefent. De uitslag is 
van groot belang voor iedereen en de onderzoekers benadrukken dan ook dat er meer 
studies nodig zijn om te bepalen in hoeverre de straling invloed heeft op de hersengolven. 
 
3G en 4G 
Het onderzoek vond plaats met de 3G-technologie. Een eerder onderzoek van 30 minuten 
vond plaats met 4G. Tijdens dit onderzoek bleek dat de hersengolfactiviteit nog meer 
veranderde dan bij 3G. 
 

Verstrekkende gevolgen voor de gezondheid 
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Naast de onderzoeken over wat het draadloos telefoneren met de hersenen doet is nu ook 
duidelijk dat op de hele korte termijn de hersengolven veranderen. De structuur van de 
hersenen zijn grofweg onder te verdelen in: 
✓ Cerebrum (grote hersenen); 
✓ Cerebellum (kleine hersenen); 
✓ Truncus cerebri (hersenstam). 

 
Hersengolven 

De hersenen bestaan uit hersencellen (neuronen) die informatie aan elkaar geven. Er komt 
een klein elektrisch stroompje vrij in de verschillende hersengolven. De hersengolven 
hebben ieder een trillingsveld en dat drukken we uit in de eenheid van Hertz (Hz.) De 
uitlopers van de hersencellen vervoeren die kleine elektrische stroompjes van de ene naar 
de andere hersencel. Die stroompjes, de hersengolven, zijn te meten met een EEG-apparaat 
(elektro-encefalogram). Hersengolven bepalen wie we zijn, hoe ons gedrag is en hoe we in 
de wereld staan. De hersengolven sturen delen van ons lichaam aan waardoor we op ons 
best zijn, de: 
✓ Delta-golven (0,5-4 Hertz). Delta-golven spelen een rol bij de slaap, empathie, intuïtie 

en het zesde zintuig. Het is een soort radar die op onbewust niveau uitzendt en 
ontvangt. 

✓ Thèta-golven (4-8 Hertz). De thèta hersengolven worden geassocieerd met 
creativiteit, inspiratie, beeldend denken en dromen. 

✓ Alfa-golven (7-14 Hertz). Alfa-golven hangen samen met een toestand van 
ontspanning. Ze nemen vanzelf toe zodra je je ogen sluit. 

✓ SMR-golven (12-16 Hertz). SMR-golven (Senso-Motorisch Ritme golven) zijn 
hersengolven die een fysieke rust geven en te maken hebben met het 
sensomotorisch bewustzijn. 

✓ Bèta-golven (16-38 Hertz). Bèta-golven zijn de hersengolven van het van logisch 
denken, het oplossen van concrete problemen en de actief naar buiten gerichte 
aandacht. 

✓ Gamma-golven (38-70 Hertz). Gamma-golven staan voor een mentale activiteit zoals 
waarnemen, bewustzijn, probleemoplossing en angst. 

 

Bij elke trilling van de hersengolven hoort een specifieke activiteit. Alle trillingen zijn altijd 
aanwezig maar de onderlinge verhoudingen verschillen naar gelang het bewustzijn en de 
activiteit van een persoon. Ons lichaam heeft trillingen nodig om optimaal te kunnen 
functioneren maar alles wat draadloos werkt heeft ook trillingen. De trillingen van een 
mobiel komen overeen met de trillingen van de mens en kunnen de hersengolven dus 
veranderen in het hoofd. Mobiele telefoons stralen een sterke trilling uit, die 
elektrofysiologische veranderingen veroorzaken in de hersenen van de mensen. De 
hersengolfactiviteit kan hierdoor langzaam veranderen. 
 

Mogelijk kankerverwekkend 
Het is nog steeds onduidelijk. Is de mobiele telefonie nu wel of niet een gevaar voor de 
gezondheid? Iets wat niet duidelijk is geeft onrust onder de mensen. Dat wat de overheid 
juist wil voorkomen. Onrust en paniek. De Nederlandse overheid geeft dan ook aan, bij 
monde van de Gezondheidsraad, dat de straling van mobiele telefonie alleen een thermisch 
effect geeft. Dat het een lichaam een klein beetje opwarmt. Het Internationaal Agentschap 
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voor Kankeronderzoek (IARC), een gespecialiseerd kanker agentschap van de World Health 
Organization zegt wat anders. 

 
Het IARC 

Het International Agency for Research on Cancer (IARC) is gevestigd in Lyon, Frankrijk. Het 
IARC is een onderdeel en officieel agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
Ze onderzoeken de oorsprong van kanker en in hoeverre substanties, mengsels en 
omstandigheden van blootstelling, kankerverwekkend kunnen zijn. Het IARC hanteert 5 
klasses die internationaal erkend zijn en in overeenstemming zijn met de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens. Namelijk: 
 
Klasse 1 
De substantie (het mengsel of de omstandigheden van de blootstelling) is kankerverwekkend 
voor de mens. De potentie om kanker te veroorzaken is bewezen met voldoende 
aanwijzingen.  
 
Klasse 2 
Men vindt in deze categorie voldoende aanwijzingen voor een kankerverwekkende werking 
bij de mens van de substantie (mengsel of omstandigheden van de blootstelling). Dit op 
basis van experimenten zonder dat men gegevens over de menselijke uitwerking op de 
substantie of blootstelling beschikt. Deze categorie bestaat uit twee subgroepen. 
 
Klasse 2a 
De substantie (het mengsel of omstandigheden van de blootstelling) is waarschijnlijk  
kankerverwekkend voor de mens. 
 
Klasse 2b 
De substantie of omstandigheden van de blootstelling zou weleens kankerverwekkend voor 
de mens kunnen zijn. 
 
Klasse 3 
De substantie (het mengsel of de omstandigheden van de blootstelling) is niet onder te 
brengen voor wat betreft de potentie om kanker te veroorzaken bij de mens. 
 
Klasse 4 
De substantie (het mengsel of de omstandigheden van de blootstelling) is waarschijnlijk niet 
kankerverwekkend voor de mens. 
 
1 mei 2011 hebben 13 wetenschappers uit 14 verschillende landen bekend gemaakt dat zij 
hoogfrequente elektromagnetische velden gaan indelen in groep 2b; mogelijk 
kankerverwekkend.   
 
Wat zegt het IARC? 

De kans op dagelijks een kwartiertje draadloos bellen blijkt de kans op een hersentumor 
(glioma of meningeoom) aanzienlijk te verhogen. Gebruikers die de mobiel of smartphone 
tegen het oor houden lopen meer kans op een tumor nabij het oor (akoestische neuroma) 
dan niet gebruikers. Het kan echter wel 15 tot 20 jaar duren voordat de tumor zich 
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vervolgens ontwikkeld en openbaart. Het is overigens niet alleen het gebruik van de 
draadloze telefonie maar alle draadloze apparaten die de consument gebruikt. De draadloze 
router, de DECT telefoon, DECT babyfoon, slimme meter en slimme thermometer. Naast alle 
zendmasten voor de mobiele telefonie zoals GSM, UMTS en LTE en Wifi hotspots- en 
repeaters (versterkers van het signaal zodat je wel voldoende bereik hebt) die een flinke laag 
aan de blootstelling toevoegen.  
 
Van klasse 2b naar klasse 1 
De IARC roept op tot meer onderzoek naar de gevaren. De hoeveelheid mobiele telefoons 
wordt wereldwijd geschat op vijf miljard! Het IARC en WHO willen dat radiofrequente 
straling (RF) verplaatst wordt van klasse 2b naar klasse 1. 
 
In een petitie vinden ze dat er genoeg kanker, ziekte en dood over de hele wereld is als 
gevolg van de uitstoot van al deze RF velden. Er zijn genoeg wetenschappelijke bewijzen om 
deze verplaatsing van classificatie te rechtvaardigen. Het spelen met de gezondheid moet 
stoppen, het aantasten van de onze planeet aarde moet stoppen! Verplaats deze straling 
naar klasse 1! Stop met bagatelliseren van de effecten op de gezondheid en de risico’s van 
kanker op de lange termijn door elektromagnetische velden in het radiofrequente gebied. 
 
Oorzaken van de ziekte van Alzheimer 

Help, ik ben vergeetachtig, ben ik dan dement aan het worden? Gebeurtenissen van de 
vorige week, weet ik niet meer, heb ik dan de ziekte van Alzheimer? Maar ik ben toch nog 
lang geen 65 jaar? Dement zijn is toch iets voor ouderen? Helaas blijkt dat steeds meer 
jongeren de ziekte van Alzheimer ontwikkelen. Vol in het leven zelf en voelen dat er iets mis 
is. Maar wat kan het zijn? De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van 
dementie. Vaak begint het sluipend en naarmate de ziekte vordert verliest iemand steeds 
meer vaardigheden. Is eiwitophoping in de hersenen misschien de oorzaak?  
 
Wat is dementie? 
Dementie is geen diagnose, maar een syndroom. Dementie gaat gepaard met achteruitgang 
op cognitief gebied, met gedragsverandering en stemmingswisselingen. Het gevolg is een 
disfunctioneren in het dagelijks leven. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig 
ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. In Nederland 
zijn in februari 2014 ruim 260.000 mensen met dementie, waarvan 12.000 mensen die 
jonger zijn dan 65 jaar. Naar schatting lijden 140.000 Nederlanders aan de ziekte van 
Alzheimer. 
 
Oorzaak ziekte van Alzheimer 
De meest geaccepteerde veronderstelling is dat Alzheimer mede veroorzaakt wordt doordat 
bepaalde eiwitten in de hersenen worden afgebroken, namelijk het eiwitfragment Beta-
amyloïde. Dit is een fragment van het veel grotere APP-eiwit (Amyloid Precursor Proteïn, 
ofwel amyloïdvoorlopereiwit). De afbraakproducten van het eiwit vormen klonten in de 
hersenen (plaques). Een andere veronderstelling is de verstrengeling van het eiwit Tau 
tussen de cellen. Een belangrijk eiwit in de zenuwcellen dat, tússen de neutronen 
(zenuwcellen), een rol speelt (zenuwcellen) bij: 
✓ het in stand houden van de stevigheid van zenuwcellen; 
✓ het vervoer van voedingsstoffen door de cel. 
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Door onbekende oorzaak verandert en muteert de structuur van het Tau eiwit en kan niet 
meer bijdragen aan de stevigheid van zenuwcellen. Het gevolg is dat de communicatie 
tussen de zenuwcellen wordt aangetast en zenuwcellen zullen afsterven. Wanneer 
gemuteerde Tau eiwitten in elkaar draaien vormt dit het belangrijkste bestanddeel van 
neurofibrilaire tangles (knopen). 
 
Alzheimer en mobiele telefoons 

Volgens de onderzoekers brengt de non-ioniserende straling, schade toe aan het deel van de 
hersenen dat verantwoordelijk is voor leren, geheugen en bewegen. Straling van mobiele 
telefonie, zendmasten, DECT telefoon, slimme meter en alles wat draadloos werkt, geeft een 
mogelijk risico op het feit dat de ziekte van Alzheimer aangewakkerd kan worden. Het 
onderzoek geeft aan dat draadloze apparaten de hersencellen bij ratten beschadigen. 
Professor Leif Salford zegt hierover: ” We hebben goede redenen om te geloven, dat wat er 
gebeurt in de hersenen van ratten, ook gebeurt bij de mens”. 
 
Onderzoek 
Professor Leif G. Salford, hoogleraar neurochirurgie en zijn collega’s hebben in 2003 een 
onderzoek verricht aan de universiteit van Lund in Zweden. De bedoeling was om te 
ontdekken wat de non-ioniserende straling doet met de hersenen. Rattenhersenen lijken 
veel op de hersenen van mensen wat betreft de neuronen (zenuwcellen) en de bloed-
hersenbarrière. Het experiment is uitgevoerd met ratten tussen de 12 en 26 weken oud. 
Vijftig dagen werden de ratten twee uur per dag bestraald met straling, gelijk aan de straling 
van de mobiele telefoon. Na onderzoek onder de microscoop is de conclusie: veel dode 
hersencellen. Zenuwcellen die al gevoelig zijn voor de ziekte van Alzheimer, kunnen zo op 
jonge leeftijd al gestimuleerd worden. 
 

Alzheimer en de bloed-hersenbarrière 
Een andere studie, bekend gemaakt op 32 januari 2015 geeft bewijs dat er naast de 
amyloïde plaques en knopen van dode neutronen, nóg een oorzaak is voor het bijdragen aan 
de ziekte van Alzheimer, namelijk: lekkende bloedvaten. De studie is gedaan door Berislav 
Zlokovic, directeur van het Zilkha neurogenetische Institute aan de University of Southern 
California Los Angeles, en vele collega’s. 
 
Het onderzoek 
Zestig mensen met milde problemen betreffende het denken en het geheugen en mensen 
zonder problemen, ondergingen een MRI scan in een speciaal type MRI. Daarnaast werden 
de hersenen van overleden mensen met Alzheimer, met toestemming, gebruikt voor 
autopsie. De aandacht ging vooral naar de hippocampus. Een van de eerste hersengebieden 
welke betrokken is wanneer de ziekte van Alzheimer geconstateerd wordt. Het resultaat was 
dat de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière (lekkende bloedvaten) meer dan 50% 
hoger is bij mensen met milde klachten in het denken en onthouden, dan bij mensen zonder 
verschijnselen van het denken en onthouden. Veel studies tonen aan dat zelfs lage niveau’s 
van straling zoals bij mobiele telefoons, Wifi en slimme meters de oorzaak kunnen zijn van 
een lekkende bloed-hersenbarrière. 
 
Slaaptekort als risicofactor voor de ziekte van Alzheimer 

http://www.infonu.nl/artikel/123151.html
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7760/lage_niveaus_straling_wifi_mobiele_telefoons_slimme_meters_gevaarlijk%20studies
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3 juni 2014 staat te lezen in de krant dat onderzoekers van het Radboud UMC ontdekt 
hebben dat een chronisch slaaptekort de kans op de ziekte van Alzheimer verhoogt. 
Dat een normaal slaappatroon de hoeveelheid amyloïd-beta eiwit vermindert in het 
hersenvocht. Wakker liggen verstoort deze daling en kan ervoor zorgen dat de 
afbraakproducten van het eiwit plaques kunnen vormen in de hersenen. 
 
Het onderzoek 
De studie vindt plaats met 26 gezonde mannentussen de veertig en zestig jaar, die een nacht 
verbleven in het Radboud. De ene helft mocht slapen en de andere helft moest wakker 
blijven. Tijdens de nacht werd de hersenactiviteit gemeten en hersenvocht afgenomen. Bij 
de helft die mocht slapen bleek de hoeveelheid amyloïd-beta te dalen en bij de andere helft 
bleef deze constant. Chronisch slaaptekort kan dus een risicofactor zijn voor het ontstaan 
van ziekte van Alzheimer. Chronisch slaaptekort wat de oorzaak vindt in de draadloze 
technologiën, die zo snel in een mensenleven zijn ingevoerd. 
 
Alzheimer assistent 
Om mensen met dementie Waarschuwingen over de antenne-installatie zijn er niet. De 
straling die onzichtbaar is, niet te ruiken en niet te zien is heeft waarschijnlijk invloed op 
ontstekingen in ons lichaam.  
 
Nog meer klachten door de elektromagnetische velden 

Wij omringen ons steeds meer met onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische 
straling. In huis, op het werk, op school, in steden en in ons milieu. De elektrificatie is tussen 
1880 en 1930 is gerealiseerd. Rond de 21ste eeuw zijn veel energiezuinige apparaten op 
elektriciteit gaan werken, waaronder alle draadloze apparaten die sinds het jaar 2000 enorm 
zijn toegenomen. Wat we vaak niet weten is dat de elektrificatie veel laagfrequente velden 
geeft in de woonomgeving. Deze velden komen door bijvoorbeeld de energiezuinige 
vaatwasser, wasmachine, het elektrisch verstelbare bed, de elektrische deken en alle 
leidingen. Waar we ons vaak niet bewust van zijn is dat door alle draadloze apparatuur in 
huis, werk of school, de hoeveelheid aan elektromagnetische velden stijgt. Met een DECT-
telefoon haal je namelijk een basisstation in huis dat te vergelijken is met een GSM-
zendmast op 20 meter afstand. DECT-telefoons hebben een bereik van gemiddeld 300 meter 
en de straling van de telefoon gaat door muren heen. Dit weten velen ook niet. Wat veel 
mensen ook niet weten is dat de internationale normen zo enorm hoog zijn, dat deze wel 
omlaag zouden kunnen. Dan zou iedereen nog steeds draadloos kunnen bellen, mochten ze 
dat willen. Anno 2016 kan één op drie wetenschappers bewijzen, dat draadloze 
technologieën de gezondheid kunnen schaden. Ze geven dus niet alleen een thermisch effect 
zoals de overheid ons vertelt, maar ook een biologisch en neurologisch effect. 
 

Biologische en neurologische effecten 
Het lichaam (vooral de hersenen en zenuwstelsel) heeft natuurlijk elektromagnetisme nodig 
en herkent de kunstmatige elektromagnetische velden daarom niet als lichaamsvreemd. Ons 
lichaam werkt op natuurlijke elektromagnetische pulsen. Deze natuurlijke 
elektromagnetische velden worden verhoogd door kunstmatige elektromagnetische velden 
(EMV). EMV door mensenhanden gemaakt. Dit is vooral zo wanneer de frequentiegolven 
dezelfde zijn als in de hersengolven (0-33 hertz) of gaan resoneren in een lichaam. Het is nog 

http://www.infonu.nl/artikel/149053.html
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niet eerder nodig geweest in het menselijk bestaan om een biologisch verweermechanisme 
tegen de kunstmatig elektromagnetische straling te maken, zoals een lichaam dat wel heeft 
tegen veel andere lichaamsvreemde stoffen. Ons lichaam heeft tegen kunstmatig 
elektromagnetische velden daarom geen enkel verweer. De door mensenhanden gemaakte 
elektromagnetische velden dringen dwars door het menselijke organisme heen en kunnen 
daardoor, afhankelijk van onze zwakke plekken, veel verschillende aandoeningen en 
klachten veroorzaken, zoals: 
✓ vreselijk vermoeid zijn en een burn-out gevoel; 
✓ duizeligheid; 
✓ slecht kunnen inslapen en vaak wakker zijn ‘s nachts; 
✓ hoofdpijn, migraine; 
✓ pijn in nek, schouders en onderrug (de iPad-nek), muisarm (swipe-arm); 
✓ benauwd gevoel hebben soms met hyperventilatie als gevolg; 
✓ hartkloppingen of hartritmestoornissen; 
✓ agressief, depressief en prikkelbaar gedrag; 
✓ eczeem, allergieën, hooikoorts; 
✓ schokken met de benen en veel kramp in voeten maar ook in de kuit; 
✓ stoornissen in de bloedsomloop, hoge bloeddruk; 
✓ algemeen gevoel van onbehagen, een soort griepgevoel; 
✓ maag- en darmklachten, veel diarree of overgeven; 
✓ reuma, artritis; 
✓ kanker; 
✓ miskramen, misvormingen bij foetus. 

 
Enkele specifieke klachten bij kinderen: 
✓ hyperactiviteit; 
✓ ‘s nachts onrustig, veel huilen, nachtmerries, vele malen uit bed komen; 
✓ opnieuw in bed plassen of nog steeds; 
✓ wiegendood (SIDS = Sudden Infant Death Syndrom). 

 
Vele vormen van reuma 

Reuma is de verzamelnaam voor aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Op alle 
leeftijden komt reuma voor en bijna twee miljoen mensen in ons land hebben dagelijks pijn 
en last van stijfheid en vermoeidheid, als gevolg van reuma. De meeste vormen van reuma 
zijn niet te genezen en er bestaan meer dan honderd soorten reuma in vier verschillende 
categorieën, namelijk: 
✓ ontstekingsreuma, waaronder reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en 

systemische lupus erythematosus (SLE); 
✓ slijtagereuma (artrose); 
✓ weke-delen reuma zoals fibromyalgie, een slijmbeursontsteking (bursitis) of 

peesontsteking (tendinitis); 
✓ acute reuma die ontstaat na een infectie met een streptokokbacterie. 

 
Uitgelicht: reumatoïde artritis (of ontstekingsreuma) 
Reumatoïde artritis (RA) is een auto-immuunziekte en houdt in dat het afweersysteem zich 
tegen het eigen lichaam keert. Lichaamseigen weefsel ziet het als lichaamsvreemd aan en 
probeert dit onschadelijk te maken, zoals ook gebeurt bij infecties en virussen. In het geval 
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van reumatoïde artritis richt het immuunsysteem zich op de weefsels aan de binnenkant van 
gewrichten. Het gevolg is een chronische ontsteking, waarbij het kraakbeen wordt 
beschadigd en op de lange termijn zelfs het bot. Hoe dat komt weten wetenschappers anno 
2016 nog niet. 
 
Mogelijke oorzaken 
In 2007 is door internationale wetenschappers het BioInitiative rapport met meer dan 
tweeduizend veelal onafhankelijke studies bekendgemaakt die onder andere ook 
ontstekingen in verband met elektromagnetische velden brengen. Afzonderlijk van dit 
onderzoek, bevestigt ook Dr. Zorach Glaser het verband van elektromagnetische velden van 
draadloze technologieën en het ontstaan van ontstekingen. Hij publiceerde een bibliografie 
die meer dan 2300 verwijzingen naar biologische effecten van elektromagnetische straling 
bevat.  
 
Er is bewijs dat auto-immuunziekten getriggerd worden bij mensen met een genetische 
vatbaarheid die worden blootgesteld aan natuurkundige, chemische, biologische en 
elektromagnetische velden (EMV).  Dit zijn mensen met de potentie tot het ontwikkelen van 
reuma, waaronder reumatoïde artritis. De effecten van EMV’s zijn afhankelijk van de dosis, 
de blootstellingstijd, de veldsterkte en de cellulaire prikkeling die in de zenuwcellen en 
immuuncellen groter is. Anno 2016 zijn er veel peer-reviewonderzoeken die wachten op een 
wetenschappelijke status. wetenschappelijk aan elkaar worden gelinkt, dan lijkt een 
gezondheidsprobleem aangepakt te worden. Als draadloze technologieën kunnen leiden tot 
ontstekingen en reumatoïde artritis, leiden draadloze toepassingen ook naar veel andere 
aandoeningen en ziekten die een verband hebben met ontstekingen. Waar al veel onderzoek 
naar verricht is en waar wetenschappers voor waarschuwen zijn: 
✓ kanker; 
✓ hartziekten; 
✓ auto-immuunziektes; 
✓ suikerziekte; 
✓ neurologische stoornissen zoals Alzheimer, Parkinson, ALS en MS; 
✓ attention deficit disorder (ADD-ADHD). 

 
Waarom ben ik zo doodmoe, is het EM, EHS of CVS? 

Zo moe dat de puf eruit is. Moe opstaan, moe op het werk en moe, moe, de hele dag. 
Duizelig en moeilijk kunnen onthouden wat er verteld is tijdens een vergadering. Zo moe. 
Vroeg naar bed gaan werkt niet. De moeheid gaat niet weg! Het zombiegevoel blijft, zo moe. 
Alsof de wereld niet echt leeft en het interesseert je ook niet meer, zo moe. Het gaat langs je 
heen. De benen doen het niet meer. Verzwakkingsverschijnselen en zo’n pijn dat lopen erg 
moeilijk gaat. Wat heb ik toch? Is het misschien ME (myalgische encefalomyelitis), CVS 
(chronisch vermoeidheidssyndroom) of EHS (elektro hyper sensitiviteit)?  
 
Moe, doodmoe 
Al moe zijn bij het bed uitkomen. Vroeger sprong je uit bed en had je echt zin in de dag. Nú is 
de dag te lang. Om depressief van te worden en het duurt al zolang. Al zoveel is geprobeerd. 
Van vroeg naar bed gaan, meer bewegen, alle draadloze apparaten uit de slaapkamer 
weggehaald, een ander voedingspatroon en ademhalingsoefeningen gedaan. De moeheid 
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blijft! Wanneer de huisarts geraadpleegd wordt moeten eerst een heleboel ziekten 
uitgesloten worden voordat men de diagnose kan geven. 
 
CVS/ME/EHS 

Is het ME, CVS of EHS? ME is gelijk aan CVS in Nederland en wordt niet erkend als een op 
zich staande ziekte. Ook EHS (elektrogevoeligheid of elektrohyper sensitiviteit) is in 
Nederland niet erkend. In Canada en de Verenigde Staten echter, is ME wél erkend als een 
neurologische aandoening. In Nederland en België worden ME, CVS en EHS anno 2015, nog 
vaak afgedaan als een psychosomatische aandoening. Alsof het tussen de oren zit. 
 
Therapie 
Voor ME, CVS en EHS, wordt in Nederland therapie als oplossing voorgeschreven. Therapie 
als cognitieve gedragstherapie (CGT) of graduele oefentherapie (GET). Graduele 
oefentherapie (GET) betekent 'het langzaam opvoeren van activiteit'. Meestal is GET 
onderdeel van cognitieve gedragstherapie (CGT). Juist therapieën die voor deze patiënten 
erg moeilijk zijn, gezien hun maximale inspanningstolerantie erg snel bereikt is zo niet al 
voor de therapie bereikt is. Spieren krijgen dan te weinig zuurstof en voedingsstoffen. De 
EHS’er krijgt naast cognitieve gedragstherapie ook mindfulness voorgeschreven. Mindfulness 
is een vorm van meditatie. 
 
Wat is ME (myalgische encefalomyelitis) 
ME is een ziekte met als symptoom vermoeidheid. De ME-vermoeidheid is te omschrijven als 
een lichamelijke uitputting die langdurig is. ME is de afkorting van myalgische 
encephalomyelitis. Myalgie betekent spierpijn, encephalomyelitis is ontsteking van hersenen 
en ruggenmerg. Verdere aantoonbare afwijkingen bij ME-patiënten zijn: 
✓ een verzwakt verdedigingssysteem; 
✓ vaak en veel chronische infecties (virussen zoals het Epstein-Barrvirus, herpes virus 

of/en o.a. de bacterie die chlamydia veroorzaakt); 
✓ concentratiestoornissen en geheugenproblemen; 
✓ verminderde hersendoorbloeding; 
✓ orthostatische intolerantie (stoornissen die gekarakteriseerd worden door het niet in 

staat zijn om rechtop te blijven staan); 
✓ maag- en darmproblemen; 
✓ een lage inspanningscapaciteit; 
✓ het herstel gaat slecht tot niet. 

 
Wat is CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) 
Ook CVS-patiënten lijden onder een slopende vermoeidheid die niet overgaat met rust. 
Naast deze onverklaarbare vermoeidheid zijn er meer symptomen van CVS. Meerdere 
symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom zijn: 
✓ spierpijn; 
✓ hoofdpijn; 
✓ onzichtbare pijn in verschillende gewrichten; 
✓ een verslechtering van het korte termijngeheugen; 
✓ ernstig verlies van het concentratievermogen; 
✓ een zere keel; 
✓ gevoelige lymfeklieren die qua vorm, patroon en ernst nieuw is; 
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✓ na inspanning een malaisegevoel dat meer dan 24 uur aanhoudt. 
 
Houden tenminste vier symptomen langer dan zes maanden aan of komen ze steeds weer 
terug, dan is kans op CVS groot. 
 

Wat is EHS (elektrohypersensitiviteit) 
Dit noemen we ook wel elektrostress of elektrogevoeligheid. Gezondheidsklachten die 
ontstaan door elektrische- en elektromagnetische (EM) velden. Elektromagnetische velden 
worden veroorzaakt door voorwerpen zoals de DECT-telefoon, mobiel, smartphone en 
tablet, televisie, pc, draadloze laptop, modems, spelcomputers, lampen (en dimmers), 
radiowekkers, elektrische dekens, en bijna alle keukenapparatuur. De klachten die deze 
straling geven zijn: 
✓ doodmoe zijn; 
✓ duizeligheid; 
✓ hoofdpijn (drukkend gevoel wat uitspreidt naar arm en borst); 
✓ spierspanningen of spierslapte en kramp; 
✓ pijnlijke gewrichten; 
✓ concentratieproblemen (lezen gaat niet); 
✓ onrustig gevoel; 
✓ problemen met spreken; 
✓ depressiviteit; 
✓ oorsuizingen en/of tinnitus;  
✓ huidproblemen; 
✓ algehele malaise(griepgevoel.) 

 

Veel klachten komen overeen met onder andere: het chronische vermoeidheidssyndroom 
(CVS), myalgische encefalomyelitis (EM), fibromyalgie (FM), burnout, de ziekte van Lyme en 
andere milieuziekten. Mogelijk bestaat er een relatie tussen deze gevoeligheden en EHS? 
Wel volgens professor Belpomme die een behandelmethode voorstaat die lijkt op die bij 
auto-immuunziektes. Het bestaat uit herstel van de bloedvoorziening naar de hersenen, het 
verhogen van gehaltes vitamine, antihistamine en antioxidanten ter bescherming tegen EMV 
en chemische stoffen. 
 
Diagnose 
Het lijden van de vermoeide mens is groot door de vermoeidheid, dat staat buiten kijf. Maar 
het is moeilijk om juist te diagnosticeren met symptomen die eveneens bij verschillende 
ziekten horen. Er is ook nog geen diagnostische test waarmee ME/CVS met zekerheid kan 
worden aangetoond en geen diagnostische test waar met zekerheid EHS kan worden 
vastgesteld! De meningen onder medici lopen uiteen. Algemeen wordt gesteld dat er sprake 
is van ME/CVS wanneer iemand minstens zes maanden last heeft van aanhoudende of 
steeds terugkerende vermoeidheid, waarvoor geen lichamelijke verklaring is naast andere 
symptomen. De medici gaan, naast de lengte van vermoeidheid, uit van onderzoek waardoor 
andere ziekten worden uitgesloten en van een second opinion. In 1988 werd ME bij het CVS 
of vermoeidheidssydroom gevoegd. Wat veel medici weten over ME, is dat mensen die 
onder CVS vallen, daar niet horen. ME verschilt van CVS waar ze in Canada en de VS wel 
rekening mee houden. ME is daar een neurologische ziekte en hier samen met CVS een 

http://www.infonu.nl/artikel/119841.html
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http://www.infonu.nl/artikel/132779.html
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onbegrepen ziekte of afgekort een SOLK ( somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke 
klachten). 
 
*Voor de EHS’er is (nog) geen diagnose in Nederland mogelijk want iemand die ernstig 
gevoelig is voor frequentiegolven van alle draadloze apparaten aanwezig, kán niet eens in 
een huisartsenpraktijk of ziekenhuis zijn. Omdat artsen met de handen in haar zitten worden 
elektrogevoeligen als diagnosen vaak bij de SOLK ondergebracht. De therapieën, cognitieve 
gedragstherapie of mindfulness zijn echter niet om de elektrogevoelige van de klachten af te 
helpen. 
 

Nieuw onderzoek 
Er is nog geen goede diagnostische test om ME en CSV uit elkaar te halen. De roep in 
Nederland en België is groot om onderscheid te maken tussen CVS patiënten en ME 
patiënten. In Nederland geeft de Tweede Kamer in Nederland op 18 mei 2015 de opdracht 
aan de Gezondheidsraad om onderzoek te doen naar de vermoeidheidsziekte myalgische 
encefalomyelitis (ME). Is er geen verschil met CVS, of toch wel? Moeten ze apart behandeld 
worden, of niet? Net als in België waar de Kamercommissie Volksgezondheid unaniem een 
voorstel van resolutie heeft goedgekeurd om de diagnose van CVS te verbeteren en de 
opvang van de mensen die het aangaan. Pogingen om een voor alle partijen acceptabele 
naam te vinden en een diagnose, zijn tot dusver zonder succes gebleven. 
 
De buitenlandse diagnose voor EHS van professor Belpomme 

De Franse kankeronderzoeker professor Dominique Belpomme, noemt elektrogevoeligheid 
of elektrohypersensitiviteit: SICEM (syndrome d'intolérance aux champs électro-
magnétiques) of elektromagnetische velden intolerantie syndroom. Een allergie voor 
elektromagnetische velden en zoals we dat in Nederland noemen: elektrogevoeligheid, 
elektrostress of ElectroHyperSensitief (EHS). Belpomme waarschuwde in 2004 al voor de 
risico’s van het gebruik van mobiele telefoons. Hij is ervan overtuigd dat de draadloze 
communicatie een enorme bedreiging voor de mensheid vormt. 
 
Wie is professor Belpomme 
De Franse professor Belpomme is hoogleraar oncologie op het Parijse universiteitsziekenhuis 
en president van de ARTAC (een onafhankelijke vereniging van artsen en onderzoekers die 
gespecialiseerd zijn in de biologische, therapeutische en klinische studie van kanker en 
milieu-invloeden). Hij vecht voor erkenning van de "gezondheid en bedreigingen vanuit het 
milieu, die hebben geleid tot een allergie aan elektromagnetische velden", of zoals hij het 
noemt: " het is een misdaad tegen de menselijkheid". 
 

Professor Belpomme en elektrische gevoeligheid  
Dominique Belpomme vertelt dat alle levende wezens elektrogevoelig zijn. Vogels, bijen en 
mensen reageren op elektromagnetische velden. De overgevoeligheid, wordt veroorzaakt 
door een verlaging van de tolerantiedrempel ten opzichte van elektromagnetische golven. 
Het heeft mede te maken met het aantal magnetosomen die in de hersenen en op andere 
plaatsen in het lichaam en bij sommige dieren zijn. De mens heeft geen zintuigen om de 
elektromagnetische straling op te vangen, maar wel receptoren. Receptoren om de 
natuurlijke magnetische velden op te vangen. Mensen kunnen zonder deze natuurlijke 
straling niet leven en dieren zijn zo in staat om zich te oriënteren. Receptoren die de 
natuurlijke aardstaling opvangen en van levensbelang zijn. Nu hebben sommige mensen en 
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dieren meer van deze magnetosomen dan anderen. Meer magnetosomen vangen ook de 
kunstmatige elektromagnetische velden op en verstoren functionele processen. Professor 
Belpomme is door onderzoek te verrichten er van overtuigd dat het centrale zenuwstelsel 
een centrale rol speelt bij elektrogevoeligheid. 
 

Magnetosomen 
De trilling van het elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de 
ionosfeer (de onderste laag van de magnetosfeer, het gebied om de aarde binnen de invloed 
van het aardmagnetisme) bedraagt 7.83 Hertz. Tientallen jaren bleef de frequentie van de 
aarde om en nabij de 7,83 hertz. Vanaf ongeveer de jaren 90 van de vorige eeuw begon de 
frequentie van de aarde opeens te stijgen. Schrikbarend snel zelfs. Van 7,83 hertz naar 16,5 
hertz in 2015! Deze trilling heeft invloed op elke levende cel. De eerste ruimtereizigers 
bleken bij terugkeer verschillende gezondheidsproblemen te hebben. De diagnose was 
energie uitputting en dit werd toegeschreven aan de afwezigheid in de ruimte van het 
aardmagnetisch veld. Aan de frequenties welke de mens nodig heeft om zich goed en fit te 
voelen. In de menselijke hersenen zijn magnetiet-kristallen aanwezig die beschermd worden 
door magnetosomen. Magnetiet is gevoelig voor elektromagnetische velden en 
magnetosomen zijn als het ware de zintuigen (receptoren) om de omringende 
elektromagnetische velden waar te nemen. Magnetosomen zijn de receptoren in het 
zenuwstelsel bij alle mensen en sommige dieren. De mensen die last hebben van 
elektrogevoeligheid reageren al op een zeer zwakke radiogolf.  
 
De hippocampus 
Het centrale zenuwstelsel (CZS) omvat de hersenen en het ruggenmerg. 
Hij onderzocht meer dan 1200 patiënten die een neurologische analyse hadden van een 
slechte doorbloeding in de hersenen. Vooral in het limbisch systeem en dan vooral de 
hippocampus, in de grote hersenen. De doorbloeding was onvoldoende en dan kunnen 
ziekten als Parkinson, Alzheimer, elektrogevoeligheid of wat anders ontstaan. Het is een 
arme bloedsomloop, een bloedsomloop die tot een onvoldoende toevoer van zuurstof zorgt. 
Met ernstige gevolgen van dien. Indien er cellen bij betrokken zijn die een ondersteunende 
structuur geven voor de zenuwcellen, is de ontwikkeling voor verschillende aandoeningen 
onomkeerbaar. Maar het verloop van de ziekte kan worden gestopt wanneer vroegtijdige 
interventie plaatsvindt. 
 
Onderzoek naar elektrogevoeligheid  
Professor Belpomme noemt elektrogevoeligheid of elektrohypersensitiviteit: SICEM 
(syndrome d'intolérance aux champs électro-magnétiques) of elektromagnetische velden 
intolerantie syndroom. Voor mensen die reageren op elektromagnetische velden (EMV) 
en/of chemische overgevoeligheid is vast te stellen waardoor hun gezondheidsklachten 
worden veroorzaakt en hoe ze behandeld kunnen worden. Professor Belpomme heeft een 
diagnose en behandelingsplan ontwikkelt voor EHS en MCS. Samen met andere medici en 
wetenschappers mocht hij medio februari 2016 zijn onderzoek toelichten tijdens een 
congres in het Franse parlementsgebouw. Professor Belpomme onderzocht 1216 patiënten 
die claimden EHS of MCS te hebben. De patiënten werden eerst onderzocht om andere 
aandoeningen uit te kunnen sluiten. Zij hadden klachten als: 
✓ hoofdpijn;  
✓ huid- en zenuwaandoeningen;  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruggenmerg
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✓ geheugenverlies;  
✓ concentratieproblemen;  
✓ slapeloosheid;  
✓ chronische vermoeidheid;  
✓ depressieve klachten.  

 
Symptomen die verdwenen of duidelijk minder werden wanneer blootstelling aan EMV of 
chemische stoffen werd vermeden. 
  

Het onderzoek naar elektrogevoeligheid 
Het onderzoek verliep in drie stappen: 
 
1.Doppler echografie. De encephaloscan maakt de bloeddoorstroming in verschillende 
hersendelen zichtbaar waardoor er een zicht in de hersenen mogelijk is. Deze techniek toont 
het klinische en de biologische realiteit van de EMFIS. 
2.Bloedtest. In het bloed werden lagere gehaltes van vitamine D2-D3 gevonden, verhoogde 
gehaltes histamine en een verhoogd gehalte immunoglobuline wat op een auto-
immuunziekte duidt. Een auto-immuunziekte betekent dat het immuunsysteem 
lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet en antistoffen vormt tegen de eigen 
weefsels. Het duidt op ontstekingen allergieën. 
3.Urineonderzoek. Een melatonine-deficiëntie leidt tot slaapstoornissen, die op hun beurt 
hebben een algemene verzwakking van het immuunsysteem-resultaat  
 

1.Hersenscan met Doppler echografie 
Professor Belpomme mat de doorbloeding van de hersenen met een encephaloscan. Deze 
visualiseert de doorbloeding van de hersenen en deze techniek toont de elektrogevoeligheid 
van iemand, samen met de bloed- en urinetest die later plaats vinden. Na de start wordt de 
doorbloeding van de hersenen, twee maal herhaald. Eenmaal na drie en eenmaal na zes 
maanden. Na voedingssupplementen te hebben gebruikt, waaronder gefermenteerde 
papaja (FPP). Na verloop van tijd keert de doorbloeding van de hersenen terug naar de 
normale waarde, met de voorwaarde dat de EMV vermeden moeten worden.  
 
2.Bloedtest 
Bij het bloedonderzoek werden lagere gehaltes van vitamine D2-D3 gevonden, verhoogde 
gehaltes histamine en een verhoogd gehalte immunoglobuline (die reageren op 
lichaamsvreemde stoffen zoals virussen en bacteriën) wat op ontstekingen duidt. Hij vond 
verhoogde gehaltes van het CRP-eiwit. C-reactieve proteïne (CRP) is een acute fase eiwit die 
in de lever wordt gemaakt en een paar uur na ontsteking verspreid wordt in de bloedbaan. 
CRP wordt vaak bepaald om te controleren op aanwijzingen voor ontsteking zoals bij een 
auto-immuunziekte of in dit geval elektrogevoeligheid. 
 
3.Urineonderzoek 
In hun urine vond professor Belpomme het hormoon melatonine, wat slaapproblemen kan 
veroorzaken en duidt op een chronische ziekte. 
 
De behandelmethode 
De behandelmethode die Belpomme voorschrijft lijkt op de behandelmethode die toegepast 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Immunologie


 Terug naar inhoudsopgave 
  

111 
 

wordt bij een auto-immuunziekte. Het bestaat uit herstel van de bloedvoorziening naar de 
hersenen, het verhogen van vitamine D2-D3, antihistamine en antioxidanten als herstel. 
Kortom het voedingssupplement: gefermenteerde papaja. 
 
Swipe-arm en/of iPad-nek door elektromagnetische velden? 

Sinds dat de smartphone, tablet en laptop geïntroduceerd zijn, blijkt langzamerhand dat het 
lichamelijke gevolgen geeft. Op korte termijn voor de één of op de lange termijn voor de 
ander. De zithouding verandert, het lange en vele gebruik vergt andere spieren. Pijn, 
vermoeidheidsklachten en kramp in de pols, de arm, de nek, of schouders ontstaan; de 
zogeheten swipe–arm en de iPad-nek.  
 
Verkeerde houding 
In de trein doorwerken, thuis lekker lui in de bank liggend en op bed nog even die ene film 
kijken. Ook de verandering op de arbeidsmarkt van pen en papier naar digitaal werken, 
speelt voor velen mee. De tablet, laptop en smartphone worden intensief gebruikt. De 
houding van het lichaam is daardoor heel anders. Voorovergebogen om op het scherm te 
kunnen zien die op schoot ligt of vastgehouden wordt. Het geeft een verminderde 
bloedsomloop in de nek, arm, schouders en rug. De nek-, arm-, en schouderspieren staan 
constant strak en krijgen geen ruimte om te ontspannen. Daardoor ontstaan er gevoelige 
punten in een pijnlijk gebied (knopen en trigger points in de spieren). Wanneer er niets mee 
gedaan wordt, trekt de pijn naar andere lichaamsdelen door. ’s Avonds de tablet of laptop 
altijd bij je hebben wanneer je lekker lui onderuit gezakt op de bank een film zit te kijken. De 
tablet of laptop vasthoudend met de handen wat een extra belasting voor de schouders 
en/of armen geeft. Bij de meeste van deze houdingen worden de armen namelijk niet 
ondersteund. Of het swipen (vegen) over het scherm, waar de pols de ‘veeg’-vinger volgt. 
 
KANS-klachten 

De klachten die dit geeft heten KANS-klachten. Het zijn Klachten aan Arm, Nek of Schouder: 
KANS. Een verzameling van klachten in arm, nek of schouder waar geen verklaring voor 
gevonden kan worden. Waar geen enkele ziekte (reuma) de verklaring voor is.  
Waar vóór 2004 deze klachten nog repetitive strain injury (RSI) heten, heet het ná 2004 
CANS (Complaints of the Arm, Nek and/or Shoulder). In het Nederlands KANS. 
 
Swipe-arm 
Met swipen gebruikt iemand de voorkeursvinger of vingers naar links of rechts over het 
scherm. Je veegt als het ware met de vinger over het scherm. Het polsgewricht volgt elke 
veegbeweging. Logisch dat bij veel gebruik de pols moe aanvoelt. Het vasthouden van de 
tablet, met de andere hand gebeurt vaak met twee vingers. Een tablet is niet zwaar maar 
dan na een poos wel en dat is erg belastend voor de pols en arm. Een vervelend gevoel geeft 
dit, alsof het polsgewricht of bovenarm aanvoelen of het beurs is. De oplossing lijkt om de 
andere vinger of hand te gebruiken, maar helaas begint ook daar de pols of arm te ‘zeuren’. 
Bij het doorgaan met swipen verspreidt de zeurende pijn zich en wordt zo pijnlijk, dat 
doorwerken onmogelijk blijkt. 
 
iPad-nek of tabletplekje 
Of de iPad-nek. De eerste signalen zijn pijn in de nek en tintelingen in arm en/of schouder. 
De nek is moe van gespannenheid. De spieren zijn te lang aangespannen en geven melkzuur. 
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Melkzuur is een afvalproduct bij de verbranding van koolhydraten dat normaal gesproken 
door het lichaam verbrand wordt. Een natuurlijk proces, wanneer de zuurstofvoorziening 
normaal is. Bij een verkeerde zithouding en te lang smartphone-, tablet- of laptopgebruik, 
kan er niet voldoende zuurstof worden aangevoerd om het vrijkomende melkzuur volledig te 
verbranden. Melkzuurophopingen ontstaan dan in het spierweefsel, waardoor spieren 
verzuren. Bij een pijnlijke nek zit het bewuste plekje bij de nekwervels c6 en c7 en je kunt 
het plekje voelen wanneer je naar voren buigt. Het vóelt ook als strakke nek-en 
schouderspieren en je moet nodig ontspanning hebben. Weglopen van de laptop, maar ja, 
het werk moet af! 
 
Klachten gerelateerd aan de smartphone, draadloze laptop en de tablet 
Is er een vermoeden dat de klachten gerelateerd zijn aan de smartphone, tablet of draadloze 
laptop? Zijn één of meerdere van de volgende klachten herkenbaar: 
✓ vermoeidheid; 
✓ niet kunnen slapen; 
✓ hoofdpijn; 
✓ oogpijn; 
✓ gespannenheid; 
✓ tintelingen in het hoofd; 
✓ concentratie problemen; 
✓ oorpijn; 
✓ nergens zin in hebben. 

 
Komt er na medisch onderzoek geen duidelijke diagnose naar voren? Stuurt de huisarts je 
naar: 
✓ fysiotherapie; 
✓ dry needling (met zeer dunne naaldjes in een triggerpoint); 
✓ cognitieve gedragstraining of; 
✓ mindfulness training. 

 
Of hebt je al veel geld uitgegeven aan alternatieve geneeskunst en niets geeft op den duur 
verlichting aan de klachten? Dan is het misschien wel een gevoeligheid voor de straling van 
de tablet, wifi, smartphone, DECT-telefoon, slimme meter of alle masten die hiervoor nodig 
zijn. Dan heeft iemand de potentie om elektrogevoelig (EHS'er) te worden. Het enige wat 
dan werkt is alle draadloze apparatuur zoveel als mogelijk te mijden. 
 

Hoofdstuk 5. 
Voorzichtig omgaan met kinderen en mobiele communicatie 
 

De Nederlandse overheid vindt geen aanwijzingen om voorzichtiger om te gaan met 
kinderen dan met volwassenen, wat betreft elektromagnetische velden. Er zijn namelijk 
geen aanwijzingen dat kinderen gevoeliger zijn dan volwassenen hiervoor, zegt het 
Kennisplatform EMV in de laatste nieuwsbrief van 17 december 2014. Deze nieuwsbrief is 
het antwoord op de roep om lagere blootstellingslimieten voor kinderen in te voeren. Veel 
ouders maken zich zorgen. Wat doet de straling van Wifi, smartphone en tablets op de lange 
termijn met de gezondheid van hun kind? Het kennisplatform EMV geeft als advies dat 
ouders die zich zorgen maken de blootstelling zelf kunnen verminderen door zo weinig 
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mogelijk draadloze apparatuur te gebruiken maar de zorg is gericht op scholen. Daar waar 
ouders met zorgen hierover amper gehoord worden. Is die zorg terecht van ouders?  
 
Moeten we voorzichtiger zijn met kinderen dan met volwassenen? 

Het Kennisplatform vindt van niet. De blootstellingslimieten in Nederland gelden voor 
volwassenen én kinderen. De limieten in Nederland zijn bepaald door het ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Het Kennisplatform zegt in 
de nieuwsbrief: “in de blootstellingslimieten is een veiligheidsmarge ingebouwd van een 
factor 50, dat wil zeggen dat de limiet 50 keer lager is dan het niveau waarboven 
gezondheidseffecten wetenschappelijk zijn vastgesteld. Deze veiligheidsfactor is toegepast 
mede ter bescherming van potentieel kwetsbare groepen. Als kinderen dus al gevoeliger 
zouden zijn dan volwassenen is daar in de blootstellingslimieten al rekening mee gehouden”.  
Het Kennisplatform maakt met de ingebouwde factor gebruik van een niet 
wetenschappelijke veronderstelling, wat door vele wetenschappers en ervaringsdeskundigen 
wat betreft elektrogevoeligheid, wordt tegengesproken. Waar het kennisplatform ook geen 
rekening mee houdt in hun advies, is het feit dat ouders thuis een eigen keus hebben en de 
draadloze apparatuur kunnen mijden. Buitenshuis zoals in scholen, ziekenhuizen, artsen, 
tandartsen, winkels, openbare gebouwen en openbaar vervoer zijn deze velden niet te 
mijden, in deze digitale maatschappij. 
 
Wees voorzichtig met kinderen zegt het RIVM 
Het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een samenwerkingspartner 
van het Kennisplatform EMV en spreekt door eigen uitspraken, dit kennisbericht tegen. Het 
RIVM zegt over kinderen “dat juist deze groep nog niet optimaal in staat is om zich te 
verweren tegen ziekteverwekkers. Dat het immuunsysteem van kinderen, en zeker baby’s 
nog niet optimaal werkt”. Wetenschappelijk bewezen, sinds vele jaren al, is dat de straling 
van de draadloze communicatie het immuunsysteem aantast. Het RIVM verklaart vervolgens 
dat de gevolgen van een ziekte bij jonge mensen vaak erger is dan bij een volwassene. Dat 
mensen met een verminderde weerstand samengevat worden als ‘de YOPI’s’: jonge 
kinderen, ouderen, zwangeren en immuun gecompromitteerden. Dat ook de ongeboren 
kinderen heel erg gevoelig kunnen zijn voor sommige ziekten. Ziekteverwekkers kunnen 
door de placenta heen meer of minder ernstige schade toebrengen aan het ongeboren kind.  
Agentschap Telecom, een andere samenwerkingspartner van het RIVM, legt uit hoe sterk 
draadloos bereik kan zijn en spreekt de nieuwsbrief van het Kennisplatform eveneens tegen. 
Het Agentschap Telecom zegt “dat mobiel bereik binnenshuis soms heel slecht kan zijn, 
wanneer mensen geen vaste telefoonaansluiting meer hebben. Het slechte bereik ligt dan 
aan de dikke betonnen muren, aan een geïsoleerde coating op de ramen of huizen met veel 
staal constructies”. Met andere woorden; door normale muren (waar huizen uit bestaan) 
komt de straling van zendmasten heen en kan er binnenshuis mobiel gebeld worden 
wanneer de dekking goed is. Vooral het jonge en het ongeboren kind lopen dan ongevraagd 
en ongewild straling op. Wereldwijd komen ervaringen aan het licht die het bericht van het 
Kennisplatform in grote twijfel trekken.  
 
Is het dan wel een weloverwogen bericht van het kennisplatform? 
 

Kinderen zijn kleine volwassenen in dop 
Het Kennisplatform vergelijkt kinderen met volwassenen wat betreft de 
blootstellingslimieten van draadloze apparatuur. Maar ze vergeten iets: kinderen líjken op 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V1yJLyi3n7U#!
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8600/autisme_calming_behavior_in_children_with_autism_and_adhd
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een volwassene, maar dan in het klein. Kinderen zijn géén volwassenen! De volwassene is 
klaar met groeien en fysieke ontwikkeling. Kinderen beginnen hier nog aan en zitten volop in 
de groei en ontwikkeling. De groei is een kwetsbaar proces dat gemakkelijk verstoord kan 
raken door milieu, vaccinaties en voedsel. Een verstoring in groei en ontwikkeling door 
elektromagnetische velden verwacht het Kennisplatform echter niet, terwijl het verschil 
tussen een kinderlichaam en een volwassen lichaam enorm groot is. 
 
Kwetsbaar 
Alles in de groei moet zich nog ontwikkelen. Bij het jonge kind is : 
✓ De anatomie anders. Baby’s hebben naar verhouding met volwassenen een groot 

hoofd waarvan de fontanellen nog niet gesloten zijn 
✓ De hartslag anders. Het hart van jonge kinderen klopt veel sneller dan het hart van 

een volwassene. 
✓ De bloedsomloop anders. De bloeddruk bij de volwassene is gemiddeld 120/80 en bij 

zestigplussers 140/160. Wanneer je ouder wordt loopt de bloeddruk op. Bij een 
pasgeboren kind is de gemiddelde bloeddruk 65/40. 

✓ De hersenengroei nog bezig. De groei van de hersenen is het grootst in de periode 
voorafgaand aan de geboorte van een kind. De embryonale ontwikkelingsfase. Bij de 
geboorte is de ontwikkeling van de hersenen grotendeels klaar maar ook daarna, in 
de basisschoolperiode (4-12 jaar) en op de middelbare schoolleeftijd (12-18 jaar) zijn 
de hersenen volop in ontwikkeling.  

✓ Tot ongeveer het 25ste levensjaar blijven de hersenen zich ontwikkelen. Rond de 
pubertijd vindt er nog een groeispurt plaats in het voorste gedeelte van de hersenen, 
de prefrontale cortex. Perioden van sterke groei worden aangeduid als ‘de kritische 
periodes waarin omgevingsinvloeden van groot belang zijn voor de ontwikkeling’. De 
hersenen zijn kwetsbaar voor negatieve invloeden van buitenaf die tot beschadiging 
kunnen leiden. 

✓ De stofwisseling is nog in ontwikkeling. Bij een opgroeiend kind wordt de 
hoeveelheid energie nodig is voor de groei. Bij volwassenen wordt alle overtollige 
energie omgezet in vet.  

✓ Het natuurlijke proces van ontgiften veel moeilijker en jonge kinderen zijn daarom 
veel gevoeliger voor o.a. milieuvervuiling. Milieuvervuiling van de frequentiegolven 
van alle draadloze technieken inbegrepen 

 
Kinderen absorberen meer microgolfstraling dan volwassenen 

Het bericht van het kennisplatform staat haaks tegenover deze nieuwe studie van L. Lloyd 
Morgan, Santosh Kesari en Devra Lee Davis, bekend gemaakt in januari 2015 geeft aan dat 
kinderen meer microgolfstraling absorberen dan volwassenen. Microgolfstraling is 
elektromagnetische straling met golflengten kleiner dan radiostraling (< 1 meter) en groter 
dan infraroodstraling (> 1 millimeter). Microgolfstraling leent zich goed voor 
telecommunicatie- en navigatiedoeleinden, maar ook voor energieoverdracht en verhitting 
(in magnetrons). Kinderen willen alleen maar groot worden, volwassen. Behandel ze als een 
volwassene in dop, maar geef ze wel een kans om de dop te ontgroeien! Kinderen zijn de 
toekomst. De volwassenen moeten de stem voor kinderen zijn want kinderen hebben alle 
energie nodig om te groeien en te ontwikkelen. Onderzoek geeft aan dat er met deze 
voortgang van de straling, geen toekomst is voor onze kinderen! En dat weet ook het 
Kennisplatform EMV! 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583
http://www.infonu.nl/artikel/146851.html
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Professor Ghandi 

Professor Om P. Gandhi van het departement of Electrical and Computer Engineering, 
Universiteit van Utah, is ervan overtuigd, aan de hand van tientallen onderzoeken, dat het 
ernstig onderschat wordt dat een kind de straling anders opneemt in de hersenen, dan een 
volwassene. Een onderzoek uit 2010 is gedaan met MRI-scans, waar de eigenschappen van 
het hersenweefsel zichtbaar werden na gebruik van een smartphone op verschillende 
leeftijden. De leeftijden waren onder de tien jaar (drie kinderen), onder de twintig jaar (2 
pubers), 26 jaar, 35 jaar, een zwaarlijvige volwassene en drie zwangere vrouwen. De 
conclusie kon worden gemaakt dat de straling bij kinderen veel dieper in de hersenen 
penetreert dan bij volwassenen. Dat kinderen met behulp van de smartphone, maar ook de 
tablet en draadloze laptop, de dubbele hoeveelheid straling opvangen dan volwassenen. Bij 
de kinderen onder de tien jaar, werd de straling zelfs door álle hersenweefsels van de 
hersenen geabsorbeerd. Gandhi vind dan ook ‘dat de huidige regelgeving ter bescherming 
van kinderen moet worden herzien’. De uitkomst van een Amerikaans onderzoek vraagt zelfs 
om een zeer snel resultaat.  
 

Amerikaanse ministerie van gezondheid en het Nationaal Toxicologisch Programma (NTP) 
Uit een grootschalige studie is 27 mei 2016 door de Amerikaanse overheid bekend gemaakt  
dat het risico groot is. De studie betrof 2.500 ratten en muizen die gedurende twee jaar 
werden blootgesteld aan de elektromagnetische velden van de mobiele communicatie. De 
knaagdieren werden voor 10 minuten wel ‘bestraald’ en 10 minuten niet, iets meer dan 9 
uur per dag van vóór de geboorte tot 2 jaar oud. Er waren ook ratten die niet werden 
blootgesteld aan de straling van de mobiele telefonie. De uitslag van de studie was dat de 
ratten die blootgesteld waren aan de straling, in meerdere mate kanker hadden ontwikkeld, 
vooral: 
✓ glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen)   
✓ maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen).  

 
“Het ontbreken van bewijs van schade bij kinderen moet niet worden verward met bewijs 
van veiligheid,” zegt professor Devra Davis, hoogleraar sociologie aan de Boston Universiteit. 
“Uit het onderzoek van de Amerikaanse regering blijkt dat grote risico's van zeldzame 
tumoren, de mogelijkheid is bij het gebruik van technieken met draadloze straling bij ratten. 
Het biedt de Franse regering een handreiking om het belang van bescherming van jonge 
kinderen wat betreft de hersenen en organen, te bewijzen”. 
 
Herziening van de regelgeving  
Kinderen zijn fysiek geen mini-volwassenen volgens het rapport van ANSES. Het verschil met 
volwassenen is dat: 
✓ De schedelbeenderen nog niet hun volle dikte hebben. De schedels van kinderen zijn 

dunner dan bij volwassenen.  
 
De straling dringt sneller en dieper door in de hersenen, omdat: 
✓ kinderen een dunnere oorschelp hebben; 
✓ door het hogere gehalte aan water in kinderhersenen, is de impact van thermische 

opwarming groter. Vooral ongeboren en pasgeboren kinderen zijn gevoelig; 
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✓ het jaren duurt voor de bloed-hersenbarrière is gevormd, waardoor bij kinderen 
gemakkelijk lekkage in de cellen kan optreden door straling; 

✓ straling tijdens de foetale ontwikkeling en de vroege kinderjaren een risicofactor 
geeft voor het ontwikkelen van hyperactiviteit, leerstoornissen en 
gedragsproblemen. 

✓ het immuunsysteem, dat het lichaam beschermt tegen schadelijke invloeden, heeft 
18 jaar nodig heeft om zich te ontwikkelen. 

 
 Op scholen die werken met wifi en tablets, worden onder ander deze symptomen gemeld: 
✓ vermoeidheid; 
✓ hoofdpijn; 
✓ misselijkheid; 
✓ borstpijn; 
✓ zichtproblemen. 

 
ANSES wil dan ook gelijksoortige maatregelen als in de wet van Abeille en dat: 
1.alle draadloze apparaten, zoals de tablet, draadloze telefoons, draadloos speelgoed,  
babyfoons en slimme armbanden, dezelfde wettelijke verplichtingen moeten krijgen als 
mobiele telefoons in Frankrijk;  
2.  er een herziening komt van de huidige blootstellinglimieten. Deze moeten veel lager om 
de gezondheid en de veiligheid van de burgers te garanderen, vooral dus kinderen die veel 
kwetsbaarder zijn;  
3. er voorlichting komt hoe kinderen de smartphone het veiligst kunnen gebruiken;  
4. er meer onderzoek en evaluatie komt van gezondheid en psychosociale gevolgen. Dat 
vragen beantwoord kunnen worden als: wat doen elektromagnetische velden met sociale-, 
familierelaties en met leerprestaties. Zijn er verslavende factoren en verschijnselen en zijn er 
biologische stoornissen bij kinderen te melden?  
 
Het Agentschap adviseert ouders om het kind met mate de smartphone te gebruiken, 
gesprekken kort te houden en niet mee te laten nemen in de slaapkamer.  
 
De wet van Abeille 

In Frankrijk is 29 januari 2015 een wet aangenomen, de wet van Abeille. In deze wet zitten 
een aantal maatregelingen om de bevolking te bescherming tegen elektromagnetische 
velden, veroorzaakt door draadloos gebruik. Met name voor  het jonge kind. De wet bepaald 
dat er : 
✓ Een wifi-verbod is op crèches waar kinderen verblijven die jonger zijn dan 3 jaar. 

-op basisscholen met draadloos internet, moet de wifirouter uit, bij geen gebruik van 
draadloos internet. 
✓ Een verbod op reclame voor mobiele telefonie voor kinderen. 
✓ Geen reclame gemaakt mag worden waar men de draadloze telefoon tegen het oor 

houdt. 
✓ De boete kan oplopen tot 75.000 euro per overtreding. Er mag alleen reclame 

gemaakt worden wanneer er gebeld wordt met een headset. 
 
Openbare gebouwen 
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De term zegt het al: openbare gebouwen zijn er voor iedereen. Mensen met een 
elektrogevoeligheid willen net als iedereen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld het 
gemeentehuis, de bibliotheek of een buurthuis. Het is ook de bedoeling dat het een gebouw 
voor iedereen is. Een openbaar gebouw is een toegankelijk gebouw is voor iedereen en 
moet op die manier de maatschappelijke functie van het gebouw verbeteren. Helaas zijn er 
in Nederland mensen met een elektrogevoeligheid die toch worden buitengesloten. Ze 
kunnen niet wezen in openbare gebouwen en mijden dat omdat overal wifi is, mensen met 
smartphones, slimme meters, alarmsystemen en het liefst een antenne op het dak. 
Wetenschappers hebben de volgende oplossing om de blootstelling aan elektromagnetische 
velden te verminderen: alle draadloze bronnen verwijderen, thuis en op het werk, stroom in 
de slaapkamer eraf ’s nachts, zodat het lichaam zich vooral in de slaapkamer zich weer kan 
herstellen. 
 
Overheden stoppen de digitale schade aan een lichaam al 40 jaar in de doofpot 

Dr. Barry Trower beweert dat apparaten in de Koude Oorlog (tussen 1953 en 1975) dezelfde 
frequenties hadden als nu de wifi tegenwoordig op scholen. Wifi werkt op de 
radiofrequentie van de 2,4- en/of 5,0 gigahertz en de magnetron op de 2,4 gigahertz. De 
apparaten in de Koude Oorlog varieerden steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz en die maakten 
de mensen op de Amerikaanse ambassade letterlijk ziek of dood. Het signaal tussen de 2,5 
en 4,1 gigahertz werd later het ‘Moscow signal’ genoemd. Die frequenties hiervan waren 
door de Russen opzettelijk gekozen vanwege de neurologische en biologische effecten aan 
het Amerikaanse ambassadepersoneel. Bij langer en intensiever gebruik meldde het 
personeel: tia’s, herseninfarcten, tumoren, kanker en leukemie. Straling muteert je cellen en 
dit is al heel lang bekend bij overheden! 
 
Het Moskou signaal 

Tijdens de koude oorlog (1945-1989)had het Amerikaanse ambassadepersoneel in Moskou 
destijds het allerhoogst kankerpercentage in de wereld. Opzettelijk was er door de 
tegenstanders gekozen om het personeel ziek te maken. In het geniep werd er gebruik 
gemaakt van straling. Straling met een golflengte tussen de 2,5 gigahertz en 4.1 GHz. De 
frequenties waren zo gekozen omdat ze bekend staan om op de duur lichamelijke schade 
aan te richten. Leukemie, kanker en psychische en mentale ontregelingen. Het werd gebruikt 
als oorlogsvoering. Dit signaal echter, het Moskou signaal is te vergelijken met ons WiFi 
signaal van nu (2,450 GHz.) En wat te denken van de 900 GSM mast (935-960MHz.)1800 
GSM mast, (1805-1880 MHz.) UMTS mast, (2110-2170 MHz.) en een LTE mast 
(800/1800/2600 MHz.)  
 
Baby's en peuters verslaafd aan de tablet 

Baby’s en peuters vertonen al tekenen dat ze verslaafd zijn aan de smartphone of tablet. De 
draadloze apparaten kunnen invloed hebben op de concentratie en stemmingen van 
kinderen. Dat is de conclusie van Dr. Jane O’Connor, senior onderzoeker in het Onderwijs 
(Early Years) en werkzaam bij de Birmingham City University. Ze verricht onderzoek naar de 
communicatieve vaardigheden en narratieve psychologie van kinderen.  
 
Jonge kinderen  
Het is geen vreemd gegeven dat kinderen tegenwoordig opgroeien met een smartphone 
en/of tablet. Daar waar vroeger babyspeeltjes te koop aangeboden werden met vrolijke 
kleurtjes en beweging om de zintuigen te prikkelen, is dit nu de smartphone of tablet. Het 
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viel Dr. O’Connor op dat baby’s van slechts enkele maanden oud konden communiceren op 
een manier welke totaal nieuw is. Dat het belang van het kind ondergeschikt is aan de 
gevestigde belangen van technologische bedrijven en software producenten om de markt te 
veroveren met touchscreen apparaten en apps. Dat de gezinnen met baby’s en jonge 
kinderen een doelgroep is geworden die door slimme marketing klaar worden gemaakt met 
de slogan dat het nodig is voor de toekomst van het kind. 
 
Het resultaat is dat veel baby’s regelmatig met een tablet ‘speelde’ en dat dit percentage en 
dat dit alleen maar meer zal worden. Gemiddeld hebben baby’s de tablet zo’ n 10 tot 30 
minuten per dag in handen. Bij kinderen tussen de 1 en 2 jaar is het gebruik van de tablet al 
opgelopen naar 60 procent en bij kinderen van 3 jaar gebruikt 77 procent de tablet. 
Gemiddeld besteden deze jonge kinderen 18,3 minuten per dag aan het spelen op de tablet  
Het slepen en aantikken van plaatjes (touchscreen interfaces) geeft een totaal andere en 
nieuwe babytijd. Is dit gewenst? Moeten opvoedkundige boeken herschreven worden? 
Moet de psychologie herschreven worden? Wat doen deze draadloze middelen op het 
sociale vlak? Of moeten overheden ingrijpen en waarschuwen? 
 
Waarom onderzoek 
Het werken met een touchscreen, apps, slepen en aantikken van plaatjes (touchscreen 
interfaces) geeft een totaal nieuwe en andere babytijd dan een tiental jaren geleden. Het is 
onbekend terrein op het gebied van fysieke beleving, educatieve ontwikkeling, sociale en 
psychologische ontwikkeling. Dr. Jane O’Connor merkt een dringende behoefte van ouders 
op, om een weloverwogen keus te maken om wel of niet het jonge kind bloot te stellen aan 
de draadloze technieken. Ja, het is mooi en aardig maar wat doet het met het kind? Er zijn 
nu al berichten dat jonge kinderen verslaafd zijn aan de smartphone of tablet. Jonge 
kinderen: 
✓ met stemmingswisselingen; 
✓ die ontroostbaar zijn; 
✓ die driftbuien vertonen; 
✓ die oncontroleerbaar gedrag hebben; 
✓ met concentratieverlies; 
✓ met obsessief gedrag naar de tablet toe. 

 
Van het minimale gebruik tot 30 minuten escaleert het verder tot uren tablet gebruik per 
dag! In Groot Brittannië zoeken de eerste ouders hulp voor hun dochter bij de psycholoog. 
Het vier jarig meisje is de jongste smartphone verslaafde. 
 
Het onderzoek 
Dr. Jane O’Connor start het Technobabies project. Via de media vroeg ze ouders/verzorgers 
van jonge kind(eren)om zich te melden, om mee te doen met het project. Door middel van 
een vragenlijst aan 300 ouders/ verzorgers van baby’s en peuters, verzamelt de projectgroep 
informatie wat betreft het touchscreen gebruik van de jonge kinderen. Met als doel om te 
inventariseren hoe dit touchscreen gebruik de vaardigheden beïnvloeden. Vaardigheden op 
gebied als voorbereiding tot lezen, schrijven en rekenen. Met als nevendoel om ouders van 
jonge kinderen advies, informatie en raad te geven over hoe om te gaan met de nieuwe 
technologische speeltjes.  
 

http://www.ibtimes.co.uk/ipad-compulsive-behaviour-addicted-computer-smartphone-459579
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Geef ik bijvoorbeeld mijn kind een peutertablet of toch maar liever de ‘ouderwetse’ 
vormendoos? 
 

Resultaat van het onderzoek 
Baby’s en peuters vertonen tekenen van verslaving aan smartphones en tablets! 
De eerste resultaten wijzen erop dat de draadloze apparaten invloed hebben op de 
concentratie en stemming (negatief) van het kind welke een tablet gebruikt. 
 
Waarom de baby of dreumes een tablet heeft 

Baby’s en kleine kinderen gaan steeds vroeger op een tablet. De kleine worstenhandjes 
kunnen soms nog amper de tablet vasthouden. Je baby wil pas gaan slapen met een 
muziekje of een verhaaltje op de tablet. Op reis? Ideaal die tablet. En zelfs recent onderzoek 
geeft aan dat bij tablets ook de zintuiglijke waarnemingen worden geprikkeld bij de baby. 
Precies zoals bij het bewegen van een rammelaar of het luisteren naar een muziekmobiel 
aan het ledikant. Baby’s en dreumesen leren heel snel, supersnel. Onderzoek uit 2015 van 
professor Annette Karmiloff-Smith van de universiteit van Londen, geeft aan dat het goed is 
dat baby’s vanaf de geboorte een tablet hebben. Baby’s kunnen al snel slepen op het 
touchscreen en met een aantal maanden kunnen ze al communiceren met de techniek die 
voor een tiental jaren geleden, niet mogelijk was. Een enorme verandering ten opzichte van 
toen, waar een voordeel uit gehaald moet worden vindt ze. Maar anno 2016 is nog steeds 
niet duidelijk of het de educatieve, sociale of psychologische ontwikkeling kan benadelen. En 
ook nog niet of het de gezondheid wel of geen schade kan geven. 
 
Baby zoet houden 
Het Einstein Medical Center in Philadelphia is een particuliere gezondheidsorganisatie. Bij 
een onderzoek in 2015 onder 370 gezinnen met kinderen, bleek dat een op de drie baby’s 
voor de eerste verjaardag al een smartphone of tablet had gebruikt. Op de leeftijd van twee 
jaar meer dan de helft waarvan een kwart meer dan een uur daags en op de leeftijd van vier, 
had ongeveer driekwart van de kleuters een eigen tablet of smartphone. 
"We waren niet verrast te ontdekken dat kinderen werden blootgesteld aan mobiele 
apparaten op een jonge leeftijd," zei Dr Hilda Kabali, een onderzoeker over mobiel gebruik 
bij baby's. "De meeste ouders hebben mobiele apparaten en kinderen voelen zich 
aangetrokken tot ze."  
 

De echte ontwikkeling 
Het is dus handig wanneer het uitkomt. Je kind je eigen tablet geven waar hij/zij lange tijd 
mee bezig is. Je hebt er geen kind aan. Ja, een kind leert snel maar het is geestdodend voor 
de hersenen en erg passief. Het kind stopt misschien om alles te willen proeven en in de 
mond te stoppen, stopt met tijgeren en kijkt niet naar de omgeving. Neen, een filmpje of 
muziekje op de tablet is veel mooier en flitsender en ook ideaal voor de ouder/verzorger. 
Het kind beweegt niet voldoende en wordt dikker en dikker, het leert niet om met de 
omgeving te communiceren en kan er op latere leeftijd een groot nadeel aan hebben. De 
mogelijkheden zijn in dit digitale tijdperk aanwezig om een baby of peuter voor later, zo 
goed als wereldvreemd te maken. 
 

Nog handiger 
Ook de fabrikanten weten er weg mee. De tablet vasthouden is niet altijd even gemakkelijk 
en daar komt de fabrikant in tegemoet. Er is een wipstoeltje te koop waar de tablet aan 
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bevestigd is en waar de baby naar kan kijken, zonder het vast te houden. Of wanneer de 
dreumes/peuter aan de zindelijkheidstraining toe is, is er een potje waar de tablet aan vast is 
gemaakt. Niet te vergeten dat we ook op de babykamer gebruikmaken van veel 
elektromagnetische velden naast de tablet. De DECT babyfoon namelijk. Wie weet dat er net 
als bij de DECT-telefoon, een frequentie in het gebied van 1880 en 1900 megahertz, de 
babykamer inkomt? Naast de algemene ontwikkeling is anno 2016 nog steeds niet duidelijk 
of een baby van deze frequenties gezondheidsschade oploopt als peuter, kleuter of op de 
lange termijn? En dat terwijl juist een baby of peuter, erg gevoelig is voor de straling die zo’n 
draadloos apparaat afgeeft. 
 

Wat is de waarheid? 
Niet alleen houdt veel tabletgebruik het spelen met leeftijdgenootjes tegen, ook is er het 
risico dat een kind gezondheidsschade oploopt voor nu of later. De wetenschappers die 
werken voor de telecom vinden alleen een thermisch effect en de onafhankelijke 
wetenschappers waarschuwen voor grote biologische- en neurologische gezondheidsschade. 
Tablets, wifi en DECT-babyfoons maken gebruik van radiogolven en microgolven in het 
frequentiegebied van 300 megahertz tot 300 gigahertz. Dat is hetzelfde frequentiegebied als 
dat van de magnetron (2,4 gigahertz) waar je eten mee opwarmt. Dit is het ook het enige 
wat officieel bekend is over wat radiogolven met een hoofd doen; het warmt een graadje op, 
het opwarmingseffect. Maar er zijn al veel onderzoeken die ook wijzen naar biologische en 
neurologische effecten die anno 2016 nog niet officieel bekend zijn. Deze onderzoeken 
geven aan dat door de elektromagnetische velden, de cellen in ons weefsel kunnen 
veranderen, het DNA kan veranderen, de bloed-hersenbarrière en de hormoonhuishouding 
kan veranderen. Vooral baby’s en peuters zijn in de groei, hun zenuwstelsel en hersenen 
moeten nog tot wasdom komen en liever niet beïnvloed worden door kunstmatige 
elektromagnetische velden. 
 
Wat andere landen al weten 
Onze jonge kinderen zijn in de groei. Hun zenuwstelsel en hersenen moeten nog 
ontwikkelen. Het gevolg van draadloos gebruik is niet bekend voor de lange termijn. Er zijn 
genoeg buitenlandse onderzoeken die waarschuwen voor het gebruik op de korte termijn. 
De gevaren zijn te groot. Maar de Nederlandse regering waarschuwt niet en doet ook niets. 
Dit in tegenstelling tot andere overheden. In Frankrijk heeft het voltallig parlement 
ingestemd met een wifi-verbod op crèches waar kinderen verblijven die jonger zijn dan 3 
jaar, dat op basisscholen de wifi router uit moet bij geen gebruik van wifi en een verbod op 
reclame voor mobiele telefonie voor jonge kinderen. 
In België is een verbod op reclame gericht op jonge kinderen en een verbod op de verkoop 
van tablets en smartphones voor kinderen onder de 7 jaar.  
Al in 2011 heeft de Raad van Europa al haar lidstaten (waaronder Nederland) geadviseerd 
om: 
✓ het onmiddellijk toepassen van het voorzorgsbeginsel (b.v. door het toepassen van 

het ALARA-principe, inhoudend dat de elektromagnetische straling as low as 
reasonably achievable dient te zijn); 

✓ het verlagen van de stralingsbelasting van de bevolking; 
✓ het verlagen van de blootstellingslimieten; 
✓ het voorzorgsbeginsel met name in acht nemen ten aanzien van kwetsbare groepen 

als jongeren en kinderen; 

http://www.infonu.nl/artikel/132407.html
http://www.infonu.nl/artikel/132407.html
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✓ het niet toelaten van GSM’s, DECT-telefoons, WIFI/WLAN draadloos internet in 
klaslokalen en scholen; 

✓ het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s. 
 
Zeer hoge stralingsniveaus 
Metingen wijzen uit dat tablets nog hogere stralingsniveaus hebben dan smartphones. 
Geregeld zijn er pieken van 6 tot maar liefst 16 Volt per meter. Om de 4 seconden is er een 
piek en per uur zijn er wel 900 stralingspieken. Zelfs wanneer het internet niet gebruikt 
wordt, blijft de tablet de gebruiker (en omstaanders) blootstellen aan zeer hoge 
stralingsniveaus. Ook de handleiding van de fabrikant waarschuwt dat wanneer er niet goed 
mee om wordt gegaan, de stralingsblootstelling boven het toegestane maximum komt. En 
die zijn al erg hoog. 
 

Hoofdstuk 6 
Onderzoeken wereldwijd en in Nederland 

Voordat de massale implantatie van antenne- installaties voor data- overdracht een aanvang 
nam, is er onderzoek verricht. Onderzoek welke duidelijk moest maken of het wel of niet de 
gezondheid van mensen kon schaden. In 2003 heeft het TNO ( Nederlandse Organisatie voor 
toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek) onderzoek verricht naar het wel of geen 
effect van straling komend van draadloze apparatuur, op de gezondheid van mensen. Het 
COFAM 1 onderzoek genaamd.  
 
Cofam-1 

72 gezonde proefpersonen, waar van de helft elektrogevoelig, werden in een aantal sessies, 
gedurende 20 minuten blootgesteld aan GSM 900 MHz.(megahertz), GSM 1800 MHz. en 
UMTS-achtige straling. Elektromagnetische straling met een veldsterkte van 1 V/m. In 
Nederland anno 2013 is de toelaatbare veldsterkte veel en veel hoger namelijk 61V/m! De 
uitslag van het onderzoek was dat er een verband gevonden werd in lichamelijk onwel 
bevinden en straling. TNO onderzoekers schrokken van het resultaat, dat zelfs verzwakte 
signalen een toename van lichamelijke symptomen konden veroorzaken. Er werd dan ook 
besloten om een replicatieonderzoek te starten. 
 
Cofam-2 

Dit replicatie onderzoek vond plaats in Zwitserland en wordt in de volksmond het Zwitsers 
onderzoek genoemd. 117 gezonde proefpersonen, waar onder 33 elektrogevoeligen, werden 
in een aantal sessies 45 minuten blootgesteld aan UMTS- achtige straling. 
Elektromagnetische straling met een veldsterkte van 0 (placebo), 1 V/m en 10 V/m. Ruim 
onder door de ICNIRP (International Commission On Non- Ionizing Radiation Proctection) 
norm van 61 V/m. Ook de Nederlandse overheid hanteert dus deze norm. De uitslag van het 
Zwitsers onderzoek liet jaren op zich wachten. Veel gemeenten wachten dan ook van 2003 
tot 2006 om te besluiten of er wel of geen UMTS masten in hun gemeentes geplaatst mogen 
worden. Er hangt veel van dit onderzoek af. 
 
De uitslag 
Op 06-06-06 (het duivelsgetal) komt toenmalig minister Pieter van geel van VROM, tegen 
gemaakte afspraken* in, ’s morgens om 08.00 uur al op het nieuws. Alle nieuwsmedia (radio 
en TV) melden: Geen negatieve invloed op welbevinden! Even voorbijgaand aan het feit dat 
er in de samenvatting van Cofam-2 staat, dat er geen enkele conclusie kan worden wat 
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betreft de mogelijke lange termijn effecten van straling, verteld van Geel heel Nederland dat 
de toepassing van UMTS volkomen veilig is. 
 
*Het afgesproken tijdstip heeft toenmalig Staatssecretaris van Geel geschonden omdat hij al 
uren voor de afgesproken tijd, de onderzoeksresultaten vrijgegeven heeft! 
 
Nog meer onregelmatigheden 

Naast de schending van gemaakte afspraken blijkt later dat er veel meer onregelmatigheden 
aan het licht komen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de 
Nederlandse Gezondheidsraad geven in publicaties de goede opzet en gedegenheid van het 
Zwitsers onderzoek bevestigd, na de vele vragen van gemeenten en bevolking. Later bleek 
dat deze instanties nooit de beschikking hebben gehad over het volledige verslag. 
Niet duidelijk is het of er wel een UMTS signaal gebruikt is tijdens de sessies. 
Mensen met een zwakke gezondheid, kinderen en ouderen boven de 60, zijn geweigerd om 
mee te werken aan het onderzoek. De weergave van een bevolkingsgroep is zo niet correct. 
In de tekst van Cofam-2 worden 128 mensen proefpersonen genoemd en in de samenvatting 
zijn het er 117. ‘Drop outs’ worden ze genoemd in het Zwiters rapport. Jaren later blijkt dat 
een aantal van de ‘drop outs’ moesten stoppen omdat ze ernstig onwel zijn geworden 
tijdens de sessies! Er waren dus wel terdege korte termijn effecten. De lange termijn 
effecten van straling op de gezondheid zijn in dit onderzoek niet bestudeerd. Het onderzoek 
was niet onafhankelijk. De organisatie en coördinatie van de financiering van het onderzoek 
lag in handen van Forschungsstifting Mobilkommunikation der ETH Zürich, een onderdeel 
van de Telecomindustrie! 
 
Dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werd pas jaren later bekend dat 
3,7 tot 6,5% van de deelnemers onwel zijn geworden. Het onderzoek vroegtijdig moesten 
verlaten en NIET zijn meegeteld bij het eindverslag! 
 
En zo komt het dat de zendmasten in ons land zo explosief zijn toegenomen en de 
wetenschap nog steeds geen antwoord kan of wil geven op de vraag: is straling schadelijk 
voor de gezondheid van mensen? 
 
Zelf nadenken 
We worden elke dag blootgesteld aan elektromagnetische velden. Natuurlijke 
elektromagnetische velden en daarbij komen de snel toegenomen kunstmatige 
elektromagnetische velden bij. Vooral de laatste tien tot vijftien jaren is dit enorm  
toegenomen door het draadloos gebruik. Heb je geen smartphone? Dan hoor je er niet bij. 
Ben je dan zielig of juist erg verstandig? Officieel wordt niet duidelijk gemaakt wat de schade 
kan zijn bij het gebruik van draadloze apparaten. Officieel worden wetenschappers, die 
waarschuwen, genegeerd. De nu al duidelijke schade wordt verzwegen, de burger mag het 
niet weten. Maar burgers gaan twijfelen. Gaan zelf nadenken: ergens klopt het verhaal niet. 
Wat is er werkelijk aan de hand? 
 

Wat is er aan de hand? 
Steeds meer mensen in Nederland voelen zich niet lekker. Klagen over niet kunnen slapen, 
vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, rusteloosheid, spierpijn, gewrichtspijn, 
hartklachten, depressieve gevoelens, duizeligheid en afnemend zicht. De arts kan niets 
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vinden en het gevoel ontstaat dat het onzin is, wat juist de depressiviteit doet toenemen. 
Het verlangen naar ‘vroeger’, naar de goede tijden wordt alsmaar groter. Wat is er werkelijk 
aan de hand? 
 

Onderzoeken en studies 
Wat de arts niet weet of mag vertellen, is dat met de toename van de kunstmatige 
elektromagnetische velden de stralingsbelasting in ons milieu hoog is geworden en steeds 
hoger wordt. Het aantal chronisch zieken zal de komende jaren behoorlijk stijgen, schrijft het 
RIVM. Samen met de stralingsbelasting neemt dus het aantal chronisch zieken toe. Maar ook 
zijn er duizenden wetenschappelijke onderzoeken die hier al wél voor waarschuwen. Wat de 
uitwerking van de straling van alle draadloze technieken is, wat betreft de biologische en 
neurologische effecten op mens, dier en plant. Onderzoeken die niet bekend worden 
gemaakt. Niet via de media en niet via de overheid. 
 
Het BioInitiative Rapport 

Dit is de conclusie van het BioInitiative Rapport, opgesteld door 14 internationale 
wetenschappers, is dat er wezenlijke bewijzen zijn van verandering van het immuunsysteem, 
allergische reacties, ontstekingsreacties en DNA-beschadiging, veroorzaakt door alle 
draadloze technieken. Dat de norm, welke in Nederland gehanteerd wordt, veel te hoog is. 
Nederland hanteert de blootstellingsnorm welke is vastgesteld door de INCIRP (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). 
 
Vaststelling blootstellingslimiet 
Op advies van de Gezondheidsraad houdt de overheid de richtlijnen aan die het in 1998 
heeft opgesteld. Deze richtlijnen zijn gemaakt naar aanleiding van een thermisch effect 
(opwarmingseffect) van elektromagnetische velden (EMV) op een zak water (met de vraag: 
hoeveel straling is er nodig om een zak zout water van 72 kg in 6 minuten, 1 graad op te 
warmen?) Hier is geen rekening gehouden met biologische- en/of neurologische effecten op 
een organisme. Die lijken bij veel lagere blootstelling al op te treden. 
 
ZonMW 

De wetenschapsorganisatie Zorgonderzoek Nederland - Medische Wetenschappen (ZonMW) 
stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert 
gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee 
de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMW heeft met een budget van €16,6 miljoen voor 
8 jaar onderzoek gefinancierd naar een mogelijke relatie tussen blootstelling aan EMV en 
gezondheid. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers:  
✓ het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); 
✓ de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

 
Onderzoeken naar EMV zijn onder andere: 
✓ Groot epidemiologisch onderzoek naar EMV en gezondheid.  
✓ Mensen thuis testen op overgevoeligheid. 
✓ Cognitie bij jonge kinderen en EMV. 
✓ Meer kijk op effecten elektromagnetische velden. 
✓ Gesond. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
http://www.nwo.nl/
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Het onderzoek Gesond 

Begin 2014 werd bekend gemaakt dat de GGD Amsterdam samen met de Universiteit 
Utrecht een onderzoek gaat opzetten naar elektrogevoeligheid. Een onderzoek wat duidelijk 
zal moeten maken of een mens kan reageren op de straling van smartphone, zendmasten 
(GSM 900, 1800 MHz of UMTS), DECT telefoon en wifi. Maar ook of een mens kan reageren 
op het lichtnet of lampen. Deelnemers mogen kiezen uit welke groep van 
elektromagnetische straling ze het meest op reageren. Het hoogfrequente signaal of het 
laagfrequente signaal. Het onderzoek gaat de gevoeligheid voor elektromagnetische signalen 
onderzoek (gesond) heten. 
 
Hoogfrequent 
Hoogfrequente straling (HF) of radiofrequente straling (RF) genoemd, zijn 
elektromagnetische golven die nodig zijn voor de overdracht van communicatie via de lucht. 
Communicatie-overdracht zoals mobiele telefonie, DECT telefoons/DECT babyfoons en wifi. 
Wat deze straling voor een impact heeft op mensen is wetenschappelijk niet officieel 
bekend. Wanneer de HF golf voortdurend en ritmisch onderbroken wordt, spreken we van 
een gepulste elektromagnetische golf. Juist de puls maakt dat er een voortdurend 
onzichtbaar en niet voelbaar bombardement op een lichaam plaatsvindt. 
 

Laagfrequent 
Laagfrequente velden (LF) zijn aanwezig bij alles waar stroom nodig is. De 
hoogspanningslijnen die de stroom vervoeren maar ook de stopcontacten, snoeren en alle 
apparaten die aangesloten zijn op het lichtnet. We spreken van een elektrisch wisselveld 
wanneer er wisselspanningen ontstaan in de leidingen en in snoeren van apparaten. 
Leidingen in muren en plafonds. Deze spanningen stralen ver de ruimte in. De ruimte waar 
de mens zich bevind en ongemerkt neemt een lichaam dit op. Die atomen in je lichaam die 
normaal rechtsom draaien, gaan dan linksom draaien (elektronen spininversie). Niets werkt 
meer in je lijf zoals het moet werken. Men meet de elektrische veldsterkte in Volt per meter 
(V/m). 
 

Doel en doelgroep GESOND 
De centrale vraagstelling van het onderzoek is: kunnen er mensen zijn die gevoelig zijn voor  
deze elektromagnetische signalen? De doelgroep voor het onderzoek zijn mensen die 
ervaren dat ze reageren op bepaalde elektromagnetische velden. Deelnemers die weten dat 
ze snel reageren en dat hun reactie ook weer binnen een paar minuten verdwijnt, wanneer 
de blootstelling ophoudt, worden gevraagd mee te doen. Het onderzoek vindt plaats in de 
eigen woning of op verzoek elders, zolang het maar in Nederland is (uitgezonderd de 
Waddeneilanden). Het is alleen erg jammer dat de onderzoekers alleen maar deelnemers 
vragen die snel reageren en weten dat de reactie ook snel weg is. Er zal best een groep zijn 
bij wie dit zo werkt maar bij de grootste groep werkt het niet zo.  
 
 
Er is een grote groep EHS’ers bij wie het langer duurt. Die groep valt hier buiten de boot. Die 
groep mensen wil ook zo graag weten waar ze het meest op reageren. De zendmast, de 
DECT telefoon, wifi of de smartphone. 
 
Het onderzoek en de apparatuur 

http://www.infonu.nl/artikel/120483.html
http://http/www.electricwords.emfacts.com/%20signalen
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Voor dit onderzoek is speciale apparatuur ontworpen. De apparatuur straalt 
elektromagnetische signalen uit die zoveel mogelijk lijken op de dagelijkse signalen die 
overal en altijd aanwezig zijn en waarvan de elektrogevoeligen zeggen dat ze er last van 
hebben. De blootstelling blijft binnen de richtlijnen wordt er beloofd. Wanneer een 
proefpersoon aangeeft dat er gestopt moet worden zal er onmiddellijk gestopt worden. De 
proefpersoon kiest welk apparaat hij/zij aan blootgesteld wil worden. Bijvoorbeeld het 
signaal van de DECT telefoon. Met een USB kabel is het apparaat met dit signaal, verbonden 
aan een besturingspaneel. Het signaal wordt ingesteld en de blokken starten. Een serie 
voorgeprogrammeerde blokken met wél en géén blootstellingssignaal. Aan de proefpersoon 
om aan te geven wanneer er wél en wanneer er géén blootstelling is. Ter plekke zal daarna 
de uitkomst besproken worden. 
 

Is dit onderzoek wel om de elektrogevoelige duidelijkheid te geven? 
Dit onderzoek is niet voor de échte elektrogevoelige. De meeste elektrogevoeligen die ik ken 
hebben dagenlang het griepgevoel na in aanraking geweest met de straling van hoofdzakelijk 
het hoogfrequente. De elektrogevoelige die kosten nog moeite bespaart om toch maar 
‘schoon’ te blijven van de stralingsbelasting. Hebben de bedenkers van dit onderzoek, wel 
enig idee wat elektrogevoeligheid inhoud? Dat er mensen zijn vluchten van huis en haard? 
Dat dit iets is wat je voor je plezier doet? De echte elektrogevoelige, die langzamerhand 
beseft, dat er in Nederland geen plek meer is om te vluchten? Hebben de onderzoekers er 
wel bij nagedacht dat ze zichzelf ook gaan blootstellen aan de verschillende 
stralingsbelastingen van elk onderzoek? De kans creëren om eveneens elektrogevoelig te 
worden? Niet wijzer gemaakt door de overheid en werkgever?  
 
De stichting EHS is ervan overtuigd dat elektrogevoeligheid een stapelingsziekte is. Elke keer 
een druppel in de emmer totdat de emmer overloopt. Totdat je door de benen zakt en 
officieel elektrogevoelig bent en een EHS’er heet te zijn. In de regels van het 
onderzoeksprogramma, wordt gezegd dat wanneer de proefpersoon aangeeft om te 
stoppen wanneer het niet meer gaat, er gestopt wordt en de proefpersoon hoeft niet te 
vertellen waarom het wil stoppen. Dit lijkt op het Zwitsers onderzoek (Cofam II). Pas jaren na 
het onderzoek werd duidelijk dat vier deelnemers zo ziek werden dat ze moesten staken. De 
resultaten van deze ‘uitval’ is niet meegenomen in het eindrapport omdat ze het  
enquêteformulier niet hebben ingevuld! De ‘valse’ uitslag van het Zwitsers onderzoek heeft 
in 2006 wél de weg opengelegd voor de massale toename van UMTS zendmasten in ons 
land! Vreemd om te lezen dat bij dit onderzoek niet gekozen kan worden uit het 4G signaal. 
Waarom niet? Is die té erg? De telecombedrijven zeggen dat Nederland al bijna 100 procent 
dekking heeft en al voorbereidingen treft voor 5G. Dat de gebruikte apparatuur 
elektromagnetische signalen uitstralen die zoveel mogelijk lijken op de dagelijkse signalen is 
dus achterhaald.  
 

Nadere uitleg van de goedkeuring en financiëring 
Dit onderzoek heeft goedkeuring gekregen van de Raad van Bestuur van het betrokken 
onderzoeksinstituut Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en van de Universiteit 
Utrecht na een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. De Universiteit Utrecht heeft een verzekering 
afgesloten, ingevolge art. 7 van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen 
(Staatsblad 1998, 161). Het onderzoek GESOND wordt mogelijk gemaakt door het ZonMw 

http://www.infonu.nl/artikel/119797.html
http://www.infonu.nl/artikel/123336.html
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onderzoeksprogramma 'Elektromagnetische velden en gezondheid' en wordt geheel uit 
overheidsmiddelen betaald. ZonMw is een partner van in het Kennisplatform EMV. 
 
Kennisplatform elektromagnetische velden (EMV) 

Het Kennisplatform EMV bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden  
met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar  
te maken. Binnen het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid brengen 
het RIVM, TNO, KEMA, de GGD'en, het Agentschap Telecom en ZonMw hun kennis bij elkaar. 
Zij treden gezamenlijk naar buiten met begrijpelijke informatie over elektromagnetische 
velden en gezondheid. Het Kennisplatform betrekt ministeries, Klankbordgroep organisaties 
en de Gezondheidsraad bij de activiteiten.  
 
Kan het dan ook anders 
Leendert Vriens (natuurkundige en webmaster van www.stopumts.nl) stelt voor om 
patiënten te onderzoeken met lichamelijk onbegrepen klachten. Poliklinieken zijn er 
opgericht waar SOLK (somatisch onbegrepen lichamelijke klachten) en LOK (lichamelijk 
onbegrepen klachten) patiënten terecht kunnen. Vriends concludeert dat hier veel klachten 
bijzitten gerelateerd aan elektrogevoeligheid. Patiënten met klachten waar geen medische 
diagnose aan gegeven kan worden. Een samenhang met elektrogevoeligheid is niet mogelijk 
omdat huisartsen en specialisten hier geen diagnoseprotocol voor hebben en de patiënt niet 
wijzer maakt wat betreft draadloos gebruik. 
 
Een andere groep mensen zijn de ADHD-patiënten. Ook deze klachten hebben veel gemeen 
met elektrogevoeligheid. Onderzoeken brengen te veel stralingsbelasting zelfs in verband 
ADHD . De toename van het aantal mensen in deze beide groepen is toegenomen tegelijk 
met toename van stralingsbelasting door zendmasten en EMV stralingsbronnen in huis, 
ruwweg de afgelopen tien jaren. Dit lijkt een onderzoek waar al duidelijk van is wat de 
uitkomst is: niets aan de hand! 
 
Uitslag onderzoek GESOND: het programma, heeft geen biologisch oorzakelijke verbanden  
aangetoond waaruit zou blijken dat elektromagnetische velden een risico voor de 
gezondheid vormen bij dagelijkse blootstelling binnen de huidige limieten. Wel zijn er 
mensen met aspecifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan blootstelling aan 
elektromagnetische velden. Hieronder zijn ook mensen die mogelijk gevoeliger zijn voor 
deze blootstelling. Zij melden dat het verminderen of opheffen van de blootstelling een 
gunstig effect heeft op hun klachtenpatroon.  
 
De NGO’s 

Een NGO is een niet-gouvernementele organisatie. Een organisatie die onafhankelijk is van 
de overheid en zich bezig houdt met een maatschappelijk belang. Organisaties die zich bezig 
houden met het bevorderen van milieubescherming, mensenrechten, ontwikkelingswerk of 
gezondheid. De organisaties in Nederland en België die zich bezighouden om 
onbevooroordeelde informatie te geven wat betreft EMV zijn: 
✓ StopUMTS, Nederland, 
✓ Beperk de Straling, België, 
✓ Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, Nederland, 
✓ Teslabel, België. 

http://www.infonu.nl/artikel/141204.html
http://www.infonu.nl/artikel/123044.html
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Het rapport van SCENIHR waar onderzoeken van wetenschappers niet meegeteld werden, 
vinden 39 NGO’s wereldwijd (waaronder bovengenoemde informatiesites) grotendeels ten 
voordeel van de industriële wetenschap. Gezien de invloed van SCENIHR op 
gezondheidsbeleid en blootstellingslimieten van overheden, dienen de betrokken NGO’s een 
klacht in bij de Europese ombudsman. Het team van de ombudsman zal de klacht toetsen 
aan het handvest van de grondrechten van de Europese unie. De 39 NGO’s kaarten de 
onevenwichtige samenstelling en de ondoorzichtige werkwijze van de SCENIHR aan. 
 

Scenihr en een ondoorzichtige werkwijze. 
D 39 NGO’s vinden dat er teveel leden met een dubbele pet opzitten, wat vertroebelend 
werkt. Verschillende leden van SCENIHR moeten een beoordeling geven voor verschillende 
belanghebbenden. Hoe is een eerlijke kijk dan mogelijk wanneer het feit er ligt dat de 
telecomindustrie de eerste belanghebbende is? 
 
Wat willen de NGO’s 
De 39 NGO’s vragen een onderzoek van de Europese ombudsman over de samenstelling en 
de aanstelling van de SCENIHR stuur- en werkgroepen. Met inbegrip onderzoek naar 
pluralisme, transpiratie en de invloed van bedrijfsbelangen. Een nietigverklaring van het 
laatste verslag van elektromagnetische gezondheidsrisico's. Bij de voorbereiding van 
SCENIHR rapporten is er altijd een publieke consultatie. Belanghebbenden kunnen dan 
reageren. De vele ingestuurde reacties van wetenschappers die het niet eens zijn met 
SCENIHR, werden niet meegenomen naar het eindrapport. De procedure is niet meer en dan 
‘doen alsof' men burgers en de bredere wetenschappelijke wereld, bij het proces betrekt. De 
ingestuurde informatie wordt echter volledig genegeerd. De 39 NGO’s willen: 
✓ deelname en integratie van suggesties uit de publieke raadpleging:  
✓ een nieuw evenwichtig en onafhankelijke beoordeling over EMV en 

gezondheidsschade; 
✓ de oprichting van een permanent, belanghebbend en onafhankelijke stuurgroep;  
✓ een nieuw, evenwichtig en transparant comité met vertegenwoordigers van 

verschillende wetenschappelijke standpunten, zónder belangenverstrengeling. 

 
HOOFDSTUK 7 
De flora en fauna 

Niet alleen mensen krijgen klachten van de hoog frequentie golven van apparatuur als 
mobiele telefoon, radar, C2000 masten, zendmasten, hoogspanningsleidingen, het lichtnet 
en alles wat maar elektromagnetische velden heeft, maar ook dieren en planten. Mensen 
kunnen dit nog kenbaar maken maar onze flora en fauna dan? Dat ook dieren hebben te 
lijden kunnen hebben onder het explosieve geweld van alle frequentiegolven, wordt hier 
belicht. 
  
Het Deense tuinkersonderzoek en de replica 

In 2013 toonden vijf Deense brugklassers aan dat tuinkerszaden niet ontkiemden onder 
invloed van wifistraling. De studenten deden met de tuinkerszaden een experiment als 
onderdeel van een nationale wetenschapsbeurs/-wedstrijd voor middelbare scholieren. Ze 
verbaasden met de uitslag de wetenschap. De wetenschap op hun beurt bestudeerde 

http://www.infonu.nl/artikel/129000.html
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vervolgens de door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden en de invloed op de 
kiemkracht van planten. Eind 2015 komt de eindconclusie naar buiten. 
  
De proef met tuinkerszaden van 2013 
Vijf Deense studenten (Lea Nielson, Mathilde Nielsen, Signe Nielsen, Sisse Coltau en Rikke  
Holm) van de middelbare school Hjallerup Skole, bedachten een experiment omdat ze 
meededen aan een wedstrijd voor middelbare scholieren. De vijf meisjes stonden onder 
toezicht van hun biologieleraar, de heer Kim Horsevad. De meisjes hadden allemaal moeite 
met zich te concentreren in de lessen en hadden problemen met slapen. Had het te maken 
met de straling van draadloze apparaten? Met de wifi en de smartphone? Omdat ze de 
effecten van de mobiele telefoon niet op zichzelf konden testen, moesten de studenten een 
ander plan bedenken en kwamen ze met het idee van de tuinkerszaden te laten ontkiemen. 
Het experiment bestond uit 400 tuinkerszaadjes verdeeld over 12 bakjes. Ze plaatsten de 
bakjes met tuinkerszaden in twee verschillende kamers met dezelfde temperatuur. Alle 12 
bakjes kregen evenveel zonlicht en evenveel water, 12 dagen lang. De bakjes in één kamer 
werden tevens blootgesteld aan mobiele wifistraling (hetzelfde type straling als een mobiele 
telefoon) en de bakjes in de ander kamer niet. 
 
De uitslag van de proef 
Na 12 dagen was er geen groter verschil mogelijk. De tuinkerszaadjes in de kamer zonder 
wifistraling deden het weelderig, waren mooi groen en oogst- en eetbaar. De tuinkerszaden 
in de ruimte mét de wifi-routers, waren niet of amper opgekomen! De meeste zaadjes 
waren dood en de zaden die wel ontkiemden zagen er niet uit. De reactie van een van de 
studenten, Lea Nielsen was: “het is ontzettend beangstigend dat straling zoveel effect heeft 
en we waren dan ook erg geschokt door de resultaten van dit experiment. Na dit experiment 
slaapt geen van ons nog met haar telefoontje naast haar hoofd in bed. We leggen de 
telefoon in een andere kamer en de computer gaat helemaal uit.” De studenten herhaalden 
hun experiment twee keer en gaven als resultaat alle twee keren, dezelfde uitslag: 
elektromagnetisme is van invloed op zaadkieming. 
 
Een replicatiestudie in 2015 

De meiden wonnen de wedstrijd en wekten de interesse van veel gerenommeerde 
wetenschappers uit Europa. Waarnemingen buiten een laboratorium zijn vaak het begin van 
nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en het onderzoek van de studenten was 
interessant genoeg om uit te voeren in een laboratorium. Het werk van de studenten wordt 
zo wetenschappelijk gemaakt. De door de mens veroorzaakte elektromagnetische golven 
hebben al vele malen wetenschappelijk aangetoond, dat ze negatieve effecten hebben op 
levende organismen. Ze beïnvloeden bijvoorbeeld zoogdieren, vogels, amfibieën, bijen, 
mieren, fruit, vliegen en planten. Het onderzoek van de Deense studenten is interessant 
genoeg om wetenschappelijk te bewijzen. 
 
Het herhaalonderzoek 
In een peer-reviewed onderzoek bewijzen professor Olle Johansson van het Karolinska 
Instituut in Stockholm en zijn Belgische collega, professor Marie-Claire Cammaert van de 
Universiteit in Brussel, dat de Deense studenten met hun onderzoek op de juiste weg zaten. 
Met behulp van zendmasten in plaats van wifi-routers als bron van draadloze straling, maken 
de wetenschappers bijna dezelfde proefopstelling. Met vier dezelfde bakken met zaden van 



 Terug naar inhoudsopgave 
  

129 
 

de tuinkers in dezelfde compost, werden twee van de bakken geplaatst op een plaats waar 
het elektromagnetische veld 70-100 µΜ/w2 (ongeveer 175 mV/m) was, en veroorzaakt werd 
door twee masten op ongeveer 200 meter afstand. Masten met een radiofrequentie van 900 
hertz en 1800 hertz.  
 
De twee andere bakken werden geplaatst op een plek waar het elektromagnetische veld een 
intensiteit had van ongeveer 2-3 µΜ/w2 (30 mV/m). De grond werd bewaterd met dezelfde 
hoeveelheid (100ml) water van hetzelfde leidingwater.  
 
De voortgang, na vier dagen 
De zaden met het lagere elektromagnetische veld begonnen te ontkiemen. De zaden met de 
hogere elektromagnetische waarden doen nog niets. 
 
Na zeven dagen 
De zaden hebben standgehouden bij het lagere niveau van elektromagnetisch velden. Ze zijn 
in de bloei van hun leven. Vertonen volop kiemkracht en hebben volop mooi groen blad. De 
zaden van de tuinkers bij de hogere stralingswaarde doen dit niet. 
 
Na tien dagen 
Het experiment was na 10 dagen nog met dezelfde resultaten als de dagen eraan vooraf. 
Dus normale kiemkracht voor de zaden onder de lage straling en geen kiemkracht voor de 
zaden onder de hogere straling. 
 
Conclusie 
De tuinkerszaden op 200 meter van de twee zendmasten ontkiemen niet. De draadloze 
technologie heeft inderdaad een zeer negatieve invloed en moet met veel meer 
voorzichtigheid worden gebruikt. Het feit dat de door de mens veroorzaakte 
elektromagnetische velden waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor de tuinkerszaden is 
waarschijnlijk desastreus voor elk levende organismen waaronder de mens. 
 
Hoe trekvogels de weg vinden 
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Hoe trekvogels de weg kunnen vinden weet de bioloog (nog) niet precies. Wat ze wel weten 
is dat trekvogels gebruik maken van verschillende ‘oriëntatie instrumenten’, zoals de: 
✓ zon. Vogels oriënteren zich op de zon en de straling van het licht (UV straling); 
✓ maan en de sterren. Vogels die ’s nachts vliegen oriënteren zich op de maan en de 

sterren; 
✓ natuurlijke magnetische velden van de aarde. 

 
Duiven hebben speciale zenuwcellen voorin de snavel welke magnetiet (ijzerdeeltjes) 
bevatten. Deze reageren op de natuurlijke magnetische velden van de aarde en geven op die 
manier door aan de hersenen van de duif en zo kan de richting, locatie en hoogte bepaald 
worden. Of alle vogels dat hebben, daar zijn wetenschappers het niet met elkaar over eens. 
 

9 mei 2014 staat in de krant: trekvogels raken in de war door zwakke radiogolven. 
Trekvogels raken het richtingsgevoel kwijt wanneer ze worden blootgesteld aan zwakke 
radiogolven en elektromagnetische straling van alle draadloze apparatuur en hun 
toebehoren zoals zendmasten. Hun inwendige kompas wordt lamgelegd. Onderzoekers van 
de universiteit Oldenburg in Duitsland hebben onderzoek gedaan met roodborstjes (dit zijn 
ook trekvogels). Roodborstjes zijn jarenlang elk voorjaar in raamloze, afgeschermde hokken 
geplaatst, zonder dat er een elektromagnetisch veld binnen kwam. De natuurlijke 
trekrichting werd nauwkeurig geregistreerd doordat de vogels zich oriënteerden op het 
noorden (hun trekrichting wat betreft het voorjaar). Alleen zo gauw de roodborstjes werden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden van draadloze apparatuur, dan werden ze 
gedesoriënteerd. Dit verdween wanneer de kunstmatige straling werd afgeschermd en de 
natuurlijke straling bleef. 
 
Dieren kunnen niet praten  

Waar mensen aangegeven te reageren op WiFi, DECT telefoons, RADAR, C 2000masten, 
digitenne torens, GSM, UMTS en LTE masten kunnen dieren dat niet. Dieren als: 
1 vogels 
2 vissen 
3 bruinvissen 
4 kalfjes 
5 zeesterren 
6 bijen 
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1. Vogels 
Merels, spreeuwen en kauwen vallen dood uit de lucht. 
✓ In Arkansas vallen in 2011, 5000 merels dood uit de lucht. 
✓ In Louisiana vielen een paar dagen later 500 merels (en ook spreeuwen) dood uit de 

lucht. 
✓ In Kentucky vallen honderden vogels dood uit de lucht. 
✓ In Zweden worden 100 kauwen dood op straat aangetroffen. Na onderzoek bleken 

de vogels massaal interne bloedingen te hebben gehad. 
✓ In Duitsland vliegt een zwerm spreeuwen in 2003 zich te pletter op het wegdek van 

de autobaan 
✓ In Italië vallen in 2011 honderden dode duiven uit de lucht. 
✓ In Nederland wordt in 2009, in een dorp in de Achterhoek, een Siamese tweelingvink 

geboren. De twee vogels, jonge vinken, zijn met het borstbeen aan elkaar vergroeid 
en kunnen niet vliegen. Vader en moeder vink hebben het nest gebouwd in de buurt 
van de kerktoren waar antenne- installatie opgehangen zijn voor mobiele telefonie. 
Het mag duidelijk zijn dat de tweelingvink geen kans van overleven heeft 

 
2.Vissen 

✓ In 2011 spoelen er in de Amerikaanse staat Arkansas (200 kilometer verder dan de 
plek waar de merels dood uit de lucht vielen) aan de strand tot 100.000 vissen dood 
aan. Vooral zoetwaterbaarzen wat vervuiling uitsluit omdat het anders alle vissen zou 
moeten treffen. 

✓ In Brazilië en Nieuw- zeeland spoelen zeker 100 ton aan meerval, sardientjes en baars 
dood aan.  

✓ De stranden liggen bezaaid! In Nieuw- zeeland hebben veel vissen geen ogen meer. 
✓ In Maryland (Amerika) spoelen minstens twee miljoen dode vissen aan.  

 
3.Bruinvissen 
In 2013 spoelden bijna 900 bruinvissen (familie van de kleine walvisachtigen en nauw 
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verwant aan de dolfijn) aan op de Nederlandse stranden. Bruinvissen, walvissen en dolfijnen 
hebben een extra zintuig om de weg te vinden. Ze gebruiken een echosysteem, vergelijkbaar 
met actieve sonar. Actieve sonar verstuurt een geluidspuls en weerkaatst deze terug. De puls 
heeft een wisselende frequentie van 75 Hertz tot 150.000 Hertz. Voor walvisachtigen van 
levensbelang dus om onder water te navigeren of andere voorwerpen (voedsel) te 
detecteren. In 2000 deed de USNavy een test waarbij een krachtige zender een geluidspuls 
verstuurde tussen de 3000 en 7000 hertz. Het resultaat was dat 16 walvissen stranden 
waarvan er zeven dood bleken. Maar ook zonder deze duidelijke oorzaak: vele kabels voor 
telefoon- en internetverkeer lopen over de zeebodem. 
 
4. Kalfjes 
Wereldwijd wordt er aan de bel getrokken. Pas geboren kalfjes worden blind geboren en 
sterven omdat ze de uiers van de moeder niet kunnen vinden. Onderzoek wijst uit dat 
wanneer koeien worden blootgesteld aan de frequenties van zendmasten voor mobiele 
telefonie, veranderde de bloedwaarden bij de drachtige koeien optreden en maken zo dat 
de kalfjes kans hebben om blind ter wereld te komen. Niet alleen geldt dit voor kalfjes maar 
ook voor honden, katten paarden en schapen. 
                                                                                                                                                                          
Straling van mobieltjes heeft gevolgen voor kalveren 
Dat de straling ook bij dieren gevolgen heeft blijkt nadat de invoering van de mobiel een feit 
is. De eerste wetenschappelijk gedocumenteerde waarnemingen, zijn gemeld begin 21ste 
eeuw in Zwitserland. 
Op de boerderij van boer Sturzenegger kwam nadat er een zendmast voor mobiele telefonie 
geplaatst was op twintig meter afstand van de schuur, vijftig kalveren blind ter wereld.  
Niet in één keer maar in de loop van twee jaar. De oorzaak van de blindheid was ernstige 
staar. Na afbraak van de zendmast was het probleem verdwenen (dit ging echter niet zonder 
slag of stoot). De interesse van Professor Michael Hässig van de veterinaire dienst van de 
Universiteit van Zürich, was groot en hij besloot hier onderzoek naar te doen. 
 
Een kalf met cataract gaat dood 
Cataract of grauwe staar, is een abnormale troebeling van de ooglens en/of de lenskapsel. In 
de lens zitten eiwitten en deze kunnen gaan samen klonteren, waardoor de lens troebel 
wordt. Grauwe staar komt voor bij mens en dier. Jonge kalfjes blind geboren, gaan dood van 
de honger. Ze kunnen de uier van de moeder niet vinden. Omdat ze verder wel gezond zijn 
gaan ze naar de slacht! 
 
Meer gevallen 
Nadat de media aandacht schonk aan de blindheid bij pasgeboren kalfjes melden zich meer 
bedrijven waar precies hetzelfde gebeurde. De boeren en hun veeartsen stonden en staan 
voor grote raadsels. Ook in Duitsland werden kalfjes blind geboren. Bij de familie Hartmann 
(Beieren) kwamen er in 2002 op 400 meter afstand van het bedrijf en de woning, GSM 
masten voor mobiele telefonie. Binnen twee jaar na plaatsing, was boer Hartmann met een 
veestapel van 36 koeien, 14 kalveren verloren die blind geboren werden. Daarnaast nog 10 
koeien die ziek werden. De hoeveelheid gemeten straling van deze masten was ver onder de 
geldende, ‘veilige’ normen'. ‘Veilige’ normen gemaakt door de ICNIRP (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en alleen gebaseerd op een licht 
opwarmingseffect! De geldende blootstellingslimieten zijn volgens het ICNIRP. 
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Ook het gezin Hartmann zelf kreeg fysieke klachten als: 
✓ Slaapstoornissen; 
✓ Hoofdpijn; 
✓ brandende ogen; 
✓ huidproblemen; 
✓ haaruitval; 
✓ voortdurend verkouden.  
 

Ze zijn gevlucht en hebben huis, haard en vee moeten opgeven. 
 
Maar ook in Nederland weten de boeren (en veeartsen) niet wat hun overkomt en zoeken 
wanhopig naar de oorzaak. Op een forum voor agrariërs staat te lezen: 
Ik heb een aantal kalveren en die zijn blind. Gisteren weer een geboren die blind is. De ogen 
zijn glazig blauw, maar het kalf is wel gezond. Daarnaast heb ik nog een aantal kalveren van 
nu een paar weken oud en die hebben dit ook. Volgens de veearts kan dit komen door een 
bacterie? Ik heb er hier in buurt ook al twee boeren over gehoord. Kalfjes blind vanaf 
geboorte zowel stier- als vaars. Gaat niet over, dus ze worden afgevoerd. De veearts had 
geen idee van de oorzaak en de Gezondheidsdienst voor dieren (GD) wilde nog geen 
onderzoek instellen i.v.m. budget (té uniek). 
 
 
Er werd gedacht aan de voeding voor droge koeien (mineralen) maar beide bedrijven voeren 
standaard mineralen volgens de norm, dus daar lijkt ook niet in te zitten. Pas drie jaren 
verder gaat de Nederlandse GD een prevalentieonderzoek uitvoeren naar het aantal keren 
dat grijze staar bij pasgeboren kalveren optreedt. Dit houdt in dat er onderzoek wordt 
gedaan in een gebied (bijvoorbeeld met 100.000 inwoners) waar er veel cataract bij kalveren 
wordt geconstateerd. 
 

Onderzoek in Zwitserland 
De uitslag van het onderzoek in Zwitserland is in 2014: mobiele antennes maken kalveren 
ziek. Professor Michael Hässig begon na het eerste geval van boer Sturzenegger, een 
landelijk onderzoek naar de oorzaak van blinde kalveren. Hij onderzocht kalveren die waren 
opgegroeid in de buurt van masten voor mobiele telefonie. De uitslag was dat wanneer de 
stal van een zwangere koe in de buurt stond van een GSM of UMTS antennemast, de koe 
een grotere kans had om een blind kalf te baren. Hij werd echter flink tegengewerkt door de 
Zwitserse Telecombedrijven Swisscom en Sunrise. Natuurlijk ontkennen die namelijk dat de 
straling van mobiele telefonie tot gezondheidsproblemen kan leiden voor mens, dier en 
plant. 
 
Wijze van onderzoek 
Maar professor Hässig ging door met onderzoek. Tien koeien op stal, werden langdurig 
blootgesteld aan de straling van GSM antennes en de bloedwaarden werden gecontroleerd. 
In dit geval zijn de bloedwaarden van de dieren vergeleken vóór en na bestraling. En zoals de 
professor al vermoedde: de bestraling heeft de onderzochte bloedspiegels veranderd. 
Het wachten is nu op een wetenschappelijk rapport. Iets voor de gezondheidsdienst voor 
dieren in Nederland? Je hoeft tenslotte niet twee maal het wiel uit te vinden. 
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Want ook honden, katten, paarden en schapen kan dit treffen. Het is vaak zo dat er in het 
buitengebied een slecht ontvangst is en antenne- installaties op daken van schuren worden 
gezet. Koeien, paarden en kalfjes op stal kunnen geen kant uit, terwijl de koe in de wei nog 
bewegingsvrijheid heeft en op een natuurlijke manier weg kan lopen bij een teveel aan 
straling of weigert om in de bundel te staan. En de moderne stallen hebben vaak ook heel 
veel draadloos zoals draadloze camera’s om via smartphone of tablet de koeien in de gaten 
te houden. Met name zieke of drachtige koeien, zoals: 
✓ regelcomputers in de stal om bijv. het voer te regelen; 
✓ draadloze modems voor wifi in de stal; 
✓ een melkrobot, ook wel automatisch melksysteem (AMS) genoemd.  

 

5. Zeesterren 

✓ In Ierland spoelen in 2009 tot twee maal toe meer dan 50.000 volwassen dode 
zeesterren aan op het strand. 

✓ In Ameland spoelen op 9 oktober 2011 honderdduizend zeesterren en scheermessen 
aan op het strand. 

 
6. Bijen 
Wereldwijd verdwijnen bijen uit de bijenkorven en bijenkasten. 
 
 
De eerste onderzoeken wijzen uit dat er meer kans op bijensterfte en de bijenverdwijnziekte 
(DDD) is bij zendmasten voor mobiele telefonie in de buurt. De werksters komen niet terug 
met als gevolg dat de koningin en de larven zullen sterven. De eerste onderzoeken tonen aan 
dat het navigatiesysteem van de bijen verstoort wordt door de frequentiegolven van alle 
draadloze apparaten en de zendmasten die nodig zijn om draadloos te kunnen 
‘communiceren’. Zowel de zendmasten nemen toe maar ook de massale bijensterfte. 
En dan krijg je het gespeculeer van verklaringen; 
✓ Verhongerd; 
✓ te koud water; 
✓ stress door vuurwerk; 
✓ hoogspanningsdraden; 
✓ slachtoffers van koud weer met storm (onderstroom); 
✓ virus; 
✓ gif; 
✓ extern geweld. 

 
Hoe bijen honing maken en de bijenverdwijnziekte 
Bijen verwerken nectar tot honing. Honing voor de bijen zelf en ook genoeg voor de mensen. 
Maar bijen komen wereldwijd vaak niet terug naar de bijenkast of korf. De werksters 
verdwijnen en de hele kast of korf sterft dan uit. Het verdwijnen van de bijen noemt men 
Colony collapse disorder (CCD) of de bijenverdwijnziekte. Ligt de oorzaak bij de 
bestrijdingsmiddelen of is de mens met smartphone en antenne-installaties de oorzaak? 

 

 

http://www.infonu.nl/artikel/129242.html
http://www.infonu.nl/artikel/129242.html
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Bijen maken honing 
In de zomer bestaat een bijenvolk uit ongeveer 50.000 bijen. Het bijenvolk heeft één 
koningin, die ongeveer 1.200 tot 2.000 eitjes per dag legt. In de zomer bestaat het bijenvolk 
uit enkele honderden mannelijke bijen (darren) die de jonge koninginnen moeten 
bevruchten en daarna sterven. Het grootste deel van het bijenvolk bestaat echter uit 
vrouwelijke werkbijen. Bijen overwinteren in een grote groep in de kast of korf. Honing is 
hun voedselvoorraad voor de winter. De bijen zullen proberen om gemiddeld zo’n zes 
maanden te overleven tijdens de winterperiode. De bijen maken meer honing dan ze nodig 
hebben en sommige imkers oogsten alle honing en andere imkers geven er een 
suikeroplossing voor terug om de bijen de winter door te laten komen. Zodra de 
temperatuur het toelaat in het voorjaar gaan de bijen weer zelf op zoek naar nectar, om 
nieuwe honing te maken. Honing voor de larven die uit de vele eitjes komen, die de koningin 
legt. 
 
Van nectar naar honing 
Wanneer de koningin de eieren in het voorjaar legt, komen er na drie dagen larven uit (open 
broed, want de cel is niet afgesloten). Na zes dagen verpoppen de larven zich in de 
zeskantige cel en sluiten de cel (gesloten broed) af. De larve verpopt zich in twaalf dagen en 
knaagt vervolgens de celdeksel kapot en komt eruit als een werksterbij. In totaal duurt de 
ontwikkeling van ei tot werkster dus ongeveer drie weken. De eerste vier weken blijven de 
werkers in de kast of korf. Ze geven de larven te eten en maken de raatstructuren van was. 
De laatste twee weken gaan de werksters de nectar zoeken en verzamelen. De dieren zuigen 
de vloeistof uit de bloem, waarna de nectar in de honingmaag terechtkomt. Een 
kleppensysteem in de honingmaag voorkomt dat de nectar doorstroomt naar de maag, voor 
verdere verwerking. Terwijl de werkster nectar verzamelt voegt ze enzymen toe aan de 
nectar in de honigmaag. De enzymen zetten meervoudige suikers in de nectar om in 
enkelvoudige suikers, zoals glucose. 
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Terug in de kast wordt de nectar aan andere werksters gegeven (bijenkorfbijen), die de 
nectar een paar keer doorslikken en weer terug halen (hikken), de honing in druppeltjes op 
de bijentong aan de warme droge lucht in de bijenkast blootgestellen, tot de nectar half is 
verteerd en het water deels is verdampt. Dan doen ze het in de raten en komen er andere 
bijen die het proces van de verdamping ondersteunen, door met de vleugels te wapperen. 's 
Avonds, als de honingbij niet vliegt, zijn vele bijen bezig met het omzetten van nectar in 
honing. Ook de vluchtige geurstoffen verdampen en wie ’s avonds langs een bijenkast of korf 
loopt, kan een sterke bloemenlucht ruiken. Het duurt ongeveer een etmaal (twaalf uur) 
voordat de nectar als honing is opgeslagen en afgesloten in de cellen met een zegel van was. 
De honingbij heeft acht wasklieren waar was uitkomt. Na twee weken hard werken is de 
werkbij dan compleet uitgeput en versleten. Ze is dan in totaal zo’ n zes weken oud en zoekt 
een plek buiten de bijenkast om te sterven. 
 

Houdbaarheid van de honing 
Honing blijft erg lang houdbaar. De bijen zelf bewaren de honing maandenlang. Ze slaan de 
honing op in afgedekte cellen van was. De honing heeft van zichzelf stoffen die het 
rottingsproces tegen gaan. Wanneer de bijen meervoudige suikers omzetten in enkelvoudige 
suikers die in honing zitten, komt er tevens waterstofperoxide vrij, een stof die 
desinfecterend werkt. Ook voegen de bijen een antibioticum eraan toe die ze zelf aanmaken. 
Het hoge suikergehalte zorgt ervoor dat bacteriën wegblijven. 
 

De bijendans 
De Oostenrijkse gedragsbioloog Karl von Frisch deed onderzoek naar de bijendans. Hoe 
weten bijen waar het voedsel is? Uit onderzoek bleek dat de communicatie bij de bijendans 
belangrijk is. Wanneer een bij (de haalbij) voedsel vindt keert de bij terug naar de korf of 
kast en ‘vertelt’ dit de andere werksters door middel van een bijendans. Een rondedans voor 
een korte afstand (binnen 50 meter) en een kwispeldans (in de vorm van een acht) voor een 
afstand veder dan 150 meter. De snelheid van de bijendans geeft dan de afstand aan. Von 
Frisch gebruikte voor het onderzoek een doorzichtige bijenkast en een assistent die hem 
doorgaf wanneer een bij een voedselbron ontdekte, want de bijendans vindt plaats in de 
bijenkast. 
 

De bijenverdwijnziekte en Daniël Favre 
Wereldwijd komen bijenwerksters vanaf 2006 niet terug naar de kast of korf. Ze kunnen de 
weg niet terug vinden en kunnen dan geen nectar brengen, zodat de bijen in kast of korf, 
geen nectar krijgen en zullen verhongeren. Op een onverklaarbare manier verdwijnen de 
werksters. Het verschijnsel heet de bijenverdwijnziekte of Colony collapse disorder (CCD). 
Wat is er aan de hand? Zijn bestrijdingsmiddelen de oorzaak of vinden de bijen te weinig 
nectar in de natuur? Of misschien is er wat anders aan de hand?  
 

De Zwitserse bioloog Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt in Lausanne en voormalig 
wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie 
te Lausanne, heeft in 2009 een onderzoek verricht naar het gedrag van bijen en een 
opmerkelijke ontdekking gedaan die een mogelijke verklaring geeft voor de wereldwijde 
verdwijning van bijenvolken. De mobiele telefonie, iets wat de laatste jaren enorm is 
toegenomen, geeft een milieuverandering. Hij plaatste daarom twee mobiele telefoons 
boven de bijenkorf en na ongeveer 25 tot 40 minuten begonnen de werkbijen een reeks van 
hoge piepjes te geven, die hij heeft opgenomen. Voor bijen is dit een signaal van gevaar. Het 
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signaal om weg te wezen! Gevaar! In een vervolgonderzoek (juli 2012) toont hij opnieuw aan 
dat bijen alarmsignalen uitzenden als de kast of korf onder invloed staat van straling van 
draadloze communicatie. 
 
Magnetiet 
In het achterlijf van bijen zitten minuscuul kleine magnetieten (natuurlijke magneten), nodig 
voor de navigatie. Magnetiet is een materiaal dat een zeer goede geleider is voor de 
elektriciteit van elektromagnetische velden. Bijen zijn afhankelijk van het aardmagnetisme 
om zich te oriënteren. Wordt de navigatie van bijen verstoord door de toegenomen 
elektromagnetische velden? Door het toegenomen draadloos gebruik van de mens? Anno 
2016 weten wetenschappers het nog niet. 

 

Flora en elektromagnetische velden 

Ook de flora heeft te lijden onder de onzichtbare radiogolven van ons draadloos gebruik. 
Bomen reageren op straling. Straling mede veroorzaakt door ons draadloos gebruik. 
Frequentiegolven tussen 800 Megahertz en 2600 Megahertz worden de ether in gestuurd 
om draadloos te kunnen internetten, whatsappen, facebooken en te twitteren. Antenne-
installaties (UMTS, GSM en LTE) ontvangen het draadloze data verkeer op en geven het door 
naar betreffende mobiel, smartphone en tablet. Andere gadgets volgden al snel. Gadgets 
zoals: de digibril, de smartwatch en de phablet. Niet alleen sommige mensen worden er ziek 
van maar ook planten en bomen.  
 
Klokkenluider 
In Alpen aan de Rijn trekt Hennie Tuithof in 2004 aan de bel. De kastanjebomen zijn ziek! 
Veel paardenkastanjes krijgen bruine vlekken op stam en blad en ze ‘bloeden’ een donker 
vocht uit de stam. Deze aantasting blijkt zelfs te leiden tot de dood van de boom. Niet alleen 
in Nederland maar in heel Europa trekken mensen aan de bel. Steeds meer onverklaarbare 
boomaantastingen komen aan het licht. Scheuren, bastknobbels, bloedingen en bladsterfte. 
Experts zitten met de handen in het haar. Wat is de oorzaak? Deskundigen denken aan een 
bacterie maar er worden andere linken gelegd. Wat te denken van de zo snel toegenomen 
elektromagnetische velden door alle antenne- installaties. In gebieden met UMTS straling 
verkeren de bomen in een slechtere staat dan gebieden waar de dekking van de mast niet 
optimaal is. Hennie Tuithof constateert dat door straling de immuniteit van bomen ernstig 
wordt aangetast en dat het bomen kwetsbaar maakt. Straling gaat door beton heen dus ook 
door bomen. Wat dit doet met de boom? Niet veel goeds! Een boom is zo belangrijk voor de 
mens! Wanneer de boom dood gaat, gaat de mens ook dood. Mensen hebben de zuurstof 
nodig die geproduceerd wordt door bomen! 
 
Wageningen universiteit en Research Centrum 

In opdracht van een aantal gemeenten is er in 2010 onderzoek gedaan naar de invloed van 
elektromagnetische velden op bomen. Een onderzoek uitgevoerd in het laboratorium 
plantencelbiologie van de Wageningen Universiteit en research centrum (WUR).  
Samen met de TU Delft, TNO en de gemeente Alpen aan de Rijn is er een proefopstelling 
gemaakt met twintig essen. Deze werden gedurende drie maanden blootgesteld aan zes 
stralingsbronnen variërend van 2412 megahertz (MHz) tot 2472 MHz. met een vermogen 
van 100 mW EIRPop 50 cm afstand. Dit betekent dat er gebruik is gemaakt van de juiste 
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instelling in de software en het voldeed aan de wettelijke eisen gesteld door Agentschap 
Telecom. 
  
De uitslag 
Eind 2010 wordt het resultaat bekend gemaakt: bomen hebben last van elektromagnetische 
straling! De essen vertoonden na drie maanden blootgesteld te zijn aan de stralingsbronnen, 
verkleuringen en afsterving van het blad. Verkleuringen te beschrijven als loodglansachtige 
effecten. De reden van bastknobbels, bastscheuren en baststrepen zijn dode cellen. Ergens 
worden de cellen gedood. De boom wordt kwetsbaar en toegankelijk voor ziekten. Ook werd 
duidelijk dat  geen schimmel, bacterie of virus de oorzaak was. Misschien ultrafijn stof? Of 
toch de elektromagnetische velden die de laatste jaren zo enorm zijn toegenomen? 
 
Mediahype 
Na de publicatie van dit onderzoek was de publiciteit overweldigend. TNO en TU Delft 
distantieerde zich zelfs van het onderzoek. Onderzoekers vonden dat een herhaling van de 
proef nodig was. Een proef die langer duurt dan drie maand en op grotere schaal. Na een 
symposium om het benodigde geld bij elkaar te krijgen is er in de zomer van 2012 gestart 
met een vervolgonderzoek.  
 
Onderzoek op herhaling 
Het onderzoek uit 2010 is vier jaar later herhaald. Tijdens een proefperiode van 5 tot 8 
maanden met dezelfde opstelling als in 2010. De uitslag van het onderzoek was deze keer: 
het kan niet bewezen worden dat bomen ziek worden van Wifi of andere niet-ioniserende 
straling. Helaas zegt het onderzoek ook niet wat de oorzaak dan wél is. Het feit blijft staan 
dat het percentage zieke bomen vanaf 2005 van 10% naar 70% is gestegen. In diezelfde 
periode toen de UMTS masten zo enorm zijn toegenomen.  
 
Niet ioniserende straling, staat in de conclusie van het onderzoek, betekent dat er geen 
beschadiging/verandering in materiaal kan plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot de vele 
onderzoeken en waarschuwingen van andere wetenschappers die hier wél bewijzen voor 
vinden. Professor Pall, natuurkundige, geneticus en celbioloog in de biochemie en medische 
wetenschappen aan de Washington State Universiteit, zegt in oktober 2014 dat draadloos 
gebruik schadelijk is en cellen kan beschadigen. 
 

De mens 
Mensen die elektrogevoelig zijn weten dat de bomen straling tegenhouden. Net of bomen 
deze straling enigszins absorberen. Net of ze de mens willen beschermen tegen teveel aan 
straling. In de winter is de straling van masten ook hoger in de omgeving en zelfs in de 
woning, dan in de zomer. De altijd groen blijvende coniferenhaag houdt de straling tegen 
van een DECT telefoon van de buren. Maar wat doet het met de coniferenhaag? We hebben 
het groen nodig. Laat de uitslag duidelijk zijn. Haal de blootstellingslimieten omlaag in ons 
land. Overheid, licht uw burgers voor! Niet alleen voor het welzijn van de mens maar ook 
voor flora en fauna. We kunnen niet zonder bomen! 
 
Bomen houden straling tegen 

Dat bomen straling tegen houden is bekend.  De cel is het kleinste onderdeel van een levend 
organisme dat alle genetische informatie van dat organisme bevat. Hout van bomen is 
opgebouwd uit ontelbare microscopisch kleine cellen en bestaat uit: 

http://www.infonu.nl/artikel/123336.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genetica
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✓ het cytoplasma of celplasma. ( bestaat uit eiwithoudend cytosol met de 
celorganellen); 

✓ celkern met DNA; 
✓ celmembraan (een biologische structuur die de binnenkant van een cel scheidt van 

de buitenkant); 
✓ celwand,  een beschermende laag aan de buitenkant van de cel die het celmembraan 

omsluit. 
 
 

 
 
Plantaardige celorganellen met: 
✓ bladgroenkorrels;  
✓ zetmeelkorrels;  
✓ kleurstofkorrels;  
✓ vacuole, een met vocht gevuld blaasje met daarin opgeloste gekristalliseerde stoffen; 
✓ fotosynthetisch pigment of antenne pigment. Het vangt o.a. elektromagnetische 

straling op van het licht voor de fotosynthese. Licht is trilling net zoals de trilling van 
zendmasten die nodig zijn om de data overdracht van smartphone via de zendmast 
naar de ontvanger te sturen.  

 
Volgens de wetenschap is zonlicht is een vorm van elektromagnetische straling die in kleine 
pakketjes – ook wel fotonen – genoemd voorkomt en bladeren beschikken over pigment die 
lichtenergie (elektromagnetische velden) kunnen opnemen. In de bovenlaag van het blad 
wordt pigment aangemaakt door straling te absorberen. Op celniveau worden zogenoemde 
microschermen rond de kern en bladgroenkorrels gevormd die bestaan uit stralings 
absorberende pigmenten. Op deze manier worden de cel onderdelen, die extra gevoelig zijn 
voor straling, beter beschermd. 
 
Wat Dr. F. Ruzicka hierover zegt 
Dr. Ruzicka is wetenschapper in Oostenrijk en is gespecialiseerd in hematologie en 
microscopie, genetica en chromosomen en celfysica.  Dr. Ruzicka is geïnteresseerd geraakt in 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese
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de werking van hoogfrequente radiostraling (waar de zendmasten gebruik van maken), door 
eigen ervaringen in zijn woonplaats, Engelhartstetten (ten oosten van Wenen). Zijn bomen 
en planten vertoonden schade en hij ontdekte dat planten beschikken over een aantal 
verschillende moleculen (pigmenten) die energie kunnen opnemen. Zonlicht is een vorm van 
elektromagnetische straling net als elektromagnetische straling van de zendmasten. De 
hoeveelheid energie is afhankelijk van de golflengte van de straling. De natuurkundige 
invloed van elektromagnetische straling op levende cellen of weefsels berust op vier 
componenten, namelijk : 
✓ de energie;  
✓ de intensiteit;  
✓ structuur;  
✓ blootstellingsduur. 

 
De vierde component, de blootstellingsduur, bepaalt of de biologische effecten positief, 
neutraal of negatief uitwerken. Korte blootstellingen stimuleren het afweersysteem van de 
cellen maar langdurige of herhaalde blootstellingen leiden tot een negatief effect. De 
blootstelling (dosis) bepaalt of een effect schadelijk is of niet. 
 
Conclusie: de bladeren van bomen beschermen in geringe mate de bevolking. Alle 
elektromagnetische velden die bomen opnemen, komen niet bij de mensen. Bij 
elektrogevoelige mensen is de winter in Nederland dan ook een slechte periode omdat het 
blad van de bomen is.  
 

Hoofdstuk 8.  
Microgolven en radiogolven zijn schadelijk 

Mensen, dieren en bomen worden dagelijks belast met de microgolven van de 
telecomindustrie. Denk aan mobieltjes, DECT-telefoons en wifi. Microgolven interfereren 
met water en mensen bestaan voor de helft of meer uit water. Het deel van het 
elektromagnetisch spectrum (zie ook draadloos gebruik) vanaf 3 kilohertz tot 30 gigahertz 
worden radiogolven (RF) genoemd en dan komen de microgolven met een frequentie van 
300 megahertz tot 300 gigahertz. Van beide soorten straling maakt de mobiele telefonie 
gebruik. Dat dit schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid is al bekend sinds de het 
midden van de 20ste eeuw.  
 
Onderdeel van het elektromagnetisch spectrum 
Bij mobiele communicatie wordt gebruikgemaakt van radiofrequente golven (RF) en 
microgolven. De elektromagnetische golven van beide geven een transportwijze van energie 
in de ruimte. Een trilling die mensen niet kunnen zien, horen of ruiken. Bij de draadloze 
telecommunicatie is de microgolf aanvullende digitale informatie. Vooral deze extra digitale 
signalen blijken in hoge mate het biologische systeem van de mens te kunnen ontregelen, 
blijkt uit onderzoek uit de vorige eeuw 
 
Radiofrequent en microgolf 
De elektromagnetische velden tussen de laagfrequente elektromagnetische velden en de 
hogere frequente velden: 
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Elektromagnetisch 
spectrum 

Aanduiding Frequentie in 
hertz 

Radiostraling extreem laagfrequente 
elektromagnetische veld (ELF) 

0 – 3 kilohertz 
(KHz) 

Radiostraling zeer laagfrequente elektromagnetische 
veld (VLF) 

3 - 30 KHz 

Radiostraling Lange golf (LF) 30 - 300 KHz 

Radiostraling Middengolf (MF) 300 KHz - 3 
megahertz 
(MHz) 

Radiostraling Korte golf (HF) 3 - 30 MHz 

Radar  25 - 1000 MHz 

Radiostraling Zeer hoog frequent (VHF) 30 - 300 MHz 

Radiostraling Ultra hoog frequent (UHF) 300 MHz - 3 
gigahertz 
(GHZ) 

Radiostraling Super hoog frequent (SHF) 3 - 30 GHz 

Radiostraling Extreem hoog frequent (EHF) 30 GHz- 300 GHz 

Microgolfstraling  300 MHz tot 300 
GHz 

 
Na de microgolven horen in het elektromagnetisch spectrum nog de infrarode straling, het 
zichtbaar licht, ultraviolet licht, röntgenstraling en gammastraling. 
 
Toepassingen microgolven 
Een microgolf is een radiogolf in het hogere frequentiegebied. Eind 19de eeuw ontdekte 
Heinrich Hertz de elektromagnetische golven, waar Marconi later de radioverbinding uit 
ontwikkelde. De meest bekende toepassing van microgolven zijn de radar en de magnetron. 
 
De radar 
Een radar zoekt met behulp van radiogolven de omgeving af naar objecten in de lucht, land 
of zee. Een radar zendt via een antenne microgolven uit en de bundel uit de antenne valt op 
een object en een deel van de microgolven wordt gereflecteerd en gaat terug naar de 
antenne. Het verschil tussen het uitzenden en het ontvangst van de reflectie terug, is om de 
afstand tot een object te bepalen. 
 



 Terug naar inhoudsopgave 
  

142 
 

De magnetron 
Een andere bekende toepassing is de magnetron. De magnetron is een elektronenbuis en 
kan door middel van trilholtes en een magneetveld hoogfrequente elektromagnetische 
velden (microgolven) opwekken in het gebied van 0,5 tot 100 gigahertz. De microgolf van 
2,45 gigahertz zorgt ervoor dat watermoleculen in het voedsel bewegen waarbij er warmte 
ontstaat. Deze warmte zorgt voor het garen van het voedsel. Minder bekende 
microgolftoepassingen zijn bijvoorbeeld de bewegingsdetectoren zoals bij automatische 
deuren en inbraakbeveiligingen. 
 
Niet nieuw 
De gevaren van radiogolven en microgolven die gebruikt worden anno 2016 zijn niet nieuw. 
Microgolven werden al sinds de jaren 40-50 gebruikt door het leger bij radarsystemen. De 
uitwerking van microgolven op een mensenlichaam, op de natuur en op dieren is al 70 tot 80 
jaar geleden, onderzocht. Veelal werden toen ziektebeelden gezien die de onderzoekers 
‘microwave disease’ noemen. 
 
Normen 
Van microgolven is dus al vele tientallen jaren bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor de 
menselijke gezondheid. Ondanks al deze onderzoeken zijn ze geen reden geweest voor veel 
westers landen om de veiligheidsnormen aan te passen. Dit is wel aangepast in veel oosterse 
landen en de toenmalig Sovjet Unie, waar de microgolfvelden wel lager zijn. In 2016 zijn die 
oude westerse normen nog steeds de basis waarover gezegd wordt dat ze veilig zijn in het 
gebruik van alle antenne-installaties als GSM, UMTS en 4G. Daarnaast worden ze veilig 
geacht voor het gebruik van wifi, DECT-telefoons, smartphones en tablets. 
 
Onderzoeken uit de vorige eeuw zijn nog steeds actueel 

Onderzoeken die in 1971, 1981 en 1994 zijn uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse 
dienst van ruimteonderzoek (NASA) en het Amerikaanse leger, zijn in 2016 nog steeds 
actueel. Veel werkgevers zijn zich nog steeds niet bewust van de gevaren van straling op de 
werkplek en nog is de gewone mens zich veelal niet bewust hoe de impact van deze straling 
op de gezondheid kan zijn. Onderzoeken tonen aan dat het schade kan geven maar de helft 
van de onderzoeken zegt dat er niets aan de hand is. Onderzoeken uit de vorige eeuw tonen 
al negatieve effecten aan op de gezondheid van personeel dat werkt met radiofrequenties 
en microgolven. Het gaat om onderzoeken van toen naar radio- en microstraling op 
werknemers bij de: 
 
NASA 
In een NASA-rapport uit 1981, blijkt dat elektromagnetische velden van microgolven 
inwerken op het menselijk lichaam. Er zijn effecten gemeld als slaapproblemen, hoofdpijn, 
neurologische symptomen, cardiale symptomen, geheugenproblemen, verhoogd 
cholesterol, maagontstekingen, zweren, verhoogde nuchtere bloedglucose, prikkelbaarheid, 
onvermogen om te concentreren, vrees, en oogproblemen. 
 
US Navy 
De United States Navy, de Amerikaanse marine, is verantwoordelijk voor de oorlogsvoering 
op zee.  
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In 1971, publiceerde het Naval Medical Research Center een onderzoeksrapport over 
microstraling en radiofrequente straling. Het Naval Medical Research Center (NMRC) is een 
instituut dat medisch onderzoek doet naar de gezondheid en veiligheid aan boord, tijdens de 
werkzaamheden van het personeel in de Verenigde Staten. Het onderzoeksrapport 
“bibliografie van gemelde biologische effecten en klinische manifestaties toegeschreven aan 
magnetron- en radiofrequente straling", was een compilatie van meer dan 2000 ervaringen 
over de biologische reacties van de microgolfstraling. Lichamelijke reacties zoals 
hoornvliesschade, opwarming van de hersenen, lever vergroting, verminderde 
vruchtbaarheid, degeneratie van de testikels, verandering van de bloedvaten, slapeloosheid, 
vonken tussen tandvullingen in de mond, veranderde bijnierschorsactiviteiten, tumoren en 
chromosoomafwijking. En dieren die het richtingsgevoel verloren. Het onderzoeksrapport is 
gedaan door Ph.D. Zorach R. Glaser, gespecialiseerd in radiofrequente en 
microgolfstralingonderzoek, in opdracht van het Naval Medical Research Center. Het 
Research Center wilde weten of de niet-ioniserende straling, waar de radio- en microgolven 
onder vallen, nadelen voor militairen kunnen hebben. Het Naval Medical Research Center 
vroeg of Glaser de bibliografie regelmatig wilde bijwerken, die in 2014 voor het laatst is 
geüpdatet. 
 
US Air Force 
De United States Air Force (afgekort tot USAF) is de Amerikaanse luchtmacht, die 
verantwoordelijk is voor de oorlogsvoering in de lucht. De Amerikaanse luchtmacht is de 
technologisch meest geavanceerde luchtmacht ter wereld. In 1994 maakte de US Air Force 
een document over de radiofrequente en magnetronstraling met de titel 
"radiofrequentie/magnetronstraling, biologische effecten en veiligheidsnormen”. In het 
document staat dat onderzoekers hebben ontdekt dat er biologische disfuncties ontstaan in 
levende organismen en dat blootstelling van het menselijk lichaam aan radiofrequenties en 
magnetronstraling veel biologische gevolgen heeft. Het gaat om gevolgen die variëren van 
een onschuldig gevoel van warmte tot ernstige fysiologische schade aan het oog. Er is ook 
bewijsmateriaal dat radiofrequente straling en microgolven kanker kunnen veroorzaken. Het 
document geeft aan dat Russische onderzoekers ontdekten dat de blootstelling aan nog 
lagere straling ernstige disfuncties aan het centraal zenuwstelsel kunnen veroorzaken. 
 
Is de magnetron dan gevaarlijk? 
Lekker gemakkelijk, die magnetron. Wanneer het laat wordt vanwege een ingelaste 
vergadering of druk geweest op het werk en je geen zin hebt om achter het fornuis te staan. 
Hup, een kant en klare diepvriesmaaltijd in de magnetron en ping! Het eten is klaar! Maar 
wat gebeurt er eigenlijk met deze kant en klare maaltijd? Hoe wordt het warm zonder gas, 
elektriciteit of inductie? Hoe werkt de magnetron eigenlijk? Geeft de magnetron gevaarlijke 
straling?  
 
De werking van de magnetron 
De magnetron bestaat in Nederland uit een metalen kast en kan ingebouwd worden of een 
losse plek krijgen op het aanrecht. De eigenlijke magnetron zit ín de metalen kast en is de 
elektronenbuis of magnetron. De elektronenbuis kan door middel van trilholtes en een 
magneetveld, hoogfrequente elektromagnetische velden (microgolven) opwekken in het 
gebied van 0,5 tot 100 Gigahertz (GHZ). In de elektronenbuis van een magnetron is sprake 
van resonantie (trilling). De resonantie treedt op bij bepaalde frequenties en sterkte en kan 
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een staande golf veroorzaken. Een golfverschijnsel wordt veroorzaakt door het aantikken 
(interferentie) van twee golven met dezelfde frequentie. De frequentie van 2.455 Megahertz 
(2,45 Gigahertz) brengt waterstofatomen (in het voedsel) in trilling, waardoor deze hitte 
worden omgezet. De (micro)golven (hoogfrequente elektromagnetische velden) mogen de 
magnetron niet uit en ze weerkaatsen tegen de metalen wanden en het gaas in het deurtje ( 
de metalen kast als de kooi van Farady). Ons voedsel bestaat voor het grootste gedeelte uit 
watermoleculen. De microgolven dringen het voedsel binnen en vallen uiteen op de 
watermoleculen en warmt deze van binnenuit op. Omdat de golven binnen de ruimte van de 
oven blijven (het ontstaan van staande golven) is de opwarming op sommige plekken 
heviger dan op andere.  
 
Het draaiplateau in de magnetron moet ervoor zorgen dat dat het voedsel op alle plekken 
gelijkmatig verwarmd wordt. Wel warm maar niet bruin dus. In de elektronenbuis van een 
magnetron is sprake van resonantie (trilling). De resonantie treedt op bij bepaalde 
frequenties en sterkte en kan een staande golf veroorzaken. Een golfverschijnsel wordt 
veroorzaakt door het aantikken (interferentie) van twee golven met dezelfde frequentie. De 
frequentie van 2.455 Megahertz (2,45 Gigahertz) brengt waterstofatomen (in het voedsel) in 
trilling, waardoor deze hitte worden omgezet. De (micro)golven (hoogfrequente 
elektromagnetische velden) mogen de magnetron niet uit en ze weerkaatsen tegen de 
metalen wanden en het gaas in het deurtje ( de metalen kast als de kooi van Farady). Ons 
voedsel bestaat voor het grootste gedeelte uit watermoleculen. De microgolven dringen het 
voedsel binnen en vallen uiteen op de watermoleculen en warmt deze van binnenuit op. 
Omdat de golven binnen de ruimte van de oven blijven (het ontstaan van staande golven) is 
de opwarming op sommige plekken heviger dan op andere. Het draaiplateau in de 
magnetron moet ervoor zorgen dat dat het voedsel op alle plekken gelijkmatig verwarmd 
wordt. Wel warm maar niet bruin dus. 
 
Gevaar van de magnetron 

Het gevaar van de magnetron is tweezijdig namelijk op het gebied van: 
1.microgolven: 
2.voedsel dat we daarna eten. 
 
1. Microgolven en het gevaar 
Microgolven of hoog frequente elektromagnetische velden, is niet ioniserende straling. De 
wetenschap is er nog niet over uit of deze straling kankerverwekkend is. De WHO (wereld 
gezondheidsorganisatie heeft deze straling in 2011 wel gekenmerkt als mogelijk 
kankerverwekkend). De metalen kast moet een kooi van Faraday zijn maar er is een zwak 
punt. De deur van de metalen kast. Met rubber sluit deze perfect, maar juist rubber is 
kwetsbaar. De rubber kan zorgen voor lekstraling! Het advies is dan ook: 
✓ vervang elk jaar het rubber bij het deurtje van de magnetron; 
✓ laat kinderen niet voor het deurtje naar binnen kijken in de magnetron. 

 
De schade kan groot zijn namelijk. Lekstraling wordt via de ogen in het endocriene systeem 
opgenomen (de alvleesklier, bijnieren, schildklier en geslachtsorganen). 
 
2.Het gevaar van voedsel uit de magnetron 
Dr. Hans- Ulrich Hertel, een voedingswetenschapper deed in samenwerking met professor 
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Bernard Blanc van het Zwitserse Federal Institute of Technology een uitgebreid onderzoek 
naar de invloed van voedsel uit de magnetron op de gezondheid. De conclusie in 1989: als je 
voedsel eet dat in een magnetron is verhit of ontdooid, treden in je bloed veranderingen op 
die kenmerkend zijn voor de eerste fasen van het ziekteproces van mensen die aan kanker 
lijden. Het onderzoek gebeurde met acht vrijwilligers (gemiddeld tussen de twintig en 
veertig jaar oud) waar de helft magnetronvoedsel at en de andere helft geen voedsel uit de 
magnetron. Voor en na het eten werd bij elke vrijwilliger een bloedmonster afgenomen.  
De onderzoekers stelden vast, dat in het bloed van degenen die voedsel uit de magnetron 
hadden gegeten, significante veranderingen optraden. Metingen wezen op een daling van: 
✓ hemoglobinewaarden; 
✓ cholesterolwaarden; 
✓ witte bloedcellen. 

 
Tevens stelde Dr. Hertel non-thermale effecten vast, die de doordringbaarheid van de 
celmembranen wijzigen en een lichaam vatbaar maken voor virussen, schimmels en 
bacteriën. De hoeveelheid stralingsenergie uit de magnetron werd in het voedsel 
opgenomen en maakte met een speciaal licht, bacteriën zichtbaar. Bacteriën die met het 
voedsel in een menselijk lichaam komen. Ook de Britse regering heeft in 1989 onderzoek 
laten doen waaruit bleek dat schadelijke bacteriën kunnen overleven in magnetronvoedsel. 
 
De advocaten van de fabrikanten beriepen zich op een Zwitserse wet die 'onnodig nadelige 
uitspraken over een leverancier of zijn producten' verbiedt. Hierbij staat de commerciële 
positie van de fabrikant voorop. Wanneer deze kan aantonen, dat een publicatie een 
nadelige invloed heeft op de handel, kan het Zwitserse hof - als enige in Europa - die 
publicatie verbieden op straffe van een geldboete. Met succes heeft de industrielobby 
Hertels bevindingen buiten de publieke aandacht gehouden. Nu het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens heeft bepaald, dat de zwijgplicht van Hertel moet worden opgeheven, 
is zijn onderzoek toegankelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Onderzoek uit Engeland 
In 1990 ontdekten twee wetenschappers van het Department of Medical Microbiology aan 
de University of Leeds dat zout in het voedsel invloed heeft op de temperatuur van 
magnetronvoedsel. De conclusie is dan ook dat dat microgolven slecht doordringen in 
voedsel dat veel zout bevat. Dit zou de oorzaak kunnen zijn voor de bobbels aan het 
oppervlak van kant en klare magnetron maaltijden en dat het voedsel aan het oppervlak 
kokend heet is en binnenin nog koud kan zijn 

Nog meer onderzoek 
Restanten van een maaltijd niet opnieuw opwarmen in de magnetron blijkt uit Amerikaans 
onderzoek in 1992. Een uitbarsting van salmonella in Amerika, bleek te zijn veroorzaakt 
doordat bezoekers van een picknick overgebleven vlees mee naar huis namen en opnieuw in 
de magnetron hadden opgewarmd. De bezoekers die een conventionele oven of fornuis 
gebruikten werden niet ziek. 
 
Kunstmatige toevoegingen.  
Door verhitting in de magnetron gaat veel smaak en kleur verloren. De kleur krijgt het 
magnetronvoedsel niet, maar het oog wil ook wat. De oplossing van de fabrikant is om er 

http://www.infonu.nl/artikel/132620.html
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dan maar kleur- geur en smaakstoffen aan toe te voegen. Deze middelen kunnen het voedsel 
een bruine kleur geven waardoor het lijkt of het in een gewone oven gebakken is. Aan het 
verpakkingsmateriaal voor magnetronproducten worden deze middelen gehecht. Helaas 
blijkt nu (vooral de middelen die voor 1992 zijn ontwikkeld) dat deze tijdens het 
verhittingsproces kleine hoeveelheden giftige chemische stoffen afgeven (genaamd bisfenol-
A-diglycidylether-BADGE). De Europese Unie heeft een limiet vastgesteld van 1 mg/kg 
BADGE in levensmiddelen. 

 

Schokkend 
In Amerika overlijdt in 1991 een patiënt door het toedienen van een bloedtransfusie. 
Het bloed voor de transfusie was opgewarmd in de magnetron om de lichaamstemperatuur 
van 37 graden te krijgen. De patiënt overlijdt aan een anafylactische schok. Een allergische 
reactie van het lichaam tegen een allergeen. Het allergeen in dit geval is het transfusiebloed 
wat door de 2,4 Ghz. het donorbloed veranderde. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hoe te beschermen tegen de gevaren van de magnetron 
Magnetrongebruik is niet zonder gevaren. Bewustwording is belangrijk zodat de keus voor 
iedereen anders zal zijn. Is de keus om de magnetron wel te gebruiken denk dan aan: 
✓ alleen wanneer het echt nodig is; 
✓ niet de deur openen bij gebruik; 
✓ niet bij de magnetron gaan staan of door het ‘glas’ van de deur kijken. Sta minstens 

90 centimeter van de magnetron 
✓ laat kinderen liever geen, of zo weinig mogelijk magnetronvoedsel eten. Geen 

melkverwarming voor de baby in de magnetron; 
✓ vervang jaarlijks het rubber van de deur en voorkom lekstraling; 
✓ gebruik bakjes die niet uit PVC bestaan; 
✓ vermijd het koken van bevroren maaltijden wanneer dit in de verpakking moeten 

blijven; 
✓ weet dat in restaurants het meeste voedsel warm wordt gemaakt in grote 

magnetrons. 
 

Hoofdstuk 9.  
Wat zegt de wetenschap. 
 

Er is meer aanwezig in ons universum dan alleen het zichtbare en het duidelijke 
verklaarbare. Wetenschapsjournaliste Lynn McTaggart zegt in haar boek het Veld dat de 
mens geen samenstelsel is van chemische reacties maar een concentratie van energie. Dat 
alles wat wij over deze wereld geloven, afgeleid is van ideeën die al in de 17de eeuw werden 
uitgedacht en nog altijd de ruggengraat van de moderne wetenschap vormen!  
Wetenschappers die tegen deze gevestigde orde verzetten leveren een achterhoedegevecht. 
Onderzoeken werden en worden niet erkend of doodgezwegen. En niet vanwege de 
kwaliteit van hun werk! Neen, de resultaten vormen een bedreiging voor een aantal 
zekerheden en wordt door de huidige wetenschap beschouwd als ‘heilig’. Ze passen niet in 
het thans geldende wetenschappelijke wereldbeeld; de wereld als een mechanisme. Een 
wereld waar alleen het zichtbare wetenschappelijk te benaderen is. Er komen steeds meer 
wetenschappers die van mening zijn dat er genoeg en duidelijke onderzoeken verricht zijn 
om het voorzorgsprincipe toe te passen wat de elektromagnetische velden betreft. 
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Dat duidelijk uit onderzoeken naar voren komt dat de straling van draadloze communicatie: 
A. ontregelingen van elektrochemische hoofdfuncties van cellen aantonen. Primair gaat het 
om essentiële elektrofysiologische ontregelingen van celmembranen en daarmee toe- en 
afvoer van voedingsstoffen voor cellen, veranderingen in de prikkeloverdracht tussen 
zenuwcellen en receptorfunkties van cellen. Daarnaast zijn er ontregelingen van 
celdelingsprocessen en van cellulaire energievoorziening. Aangezien cellen de centrale 
basisbouwstenen vormen voor een organisme kunnen meervoudige cellulaire ontregelingen 
grote consequenties hebben voor meercellige zenuw-, spier-, en immuunfunkties. En dat 
onderzoeken aantonen dat 
B. het lichaam door straling in een toestand van alertheid gebracht wordt. Het klaar voor de 
start gevoel als voor een 100 meter wedstrijd maar dan dag in dag uit. Deze ontregelingen 
zijn vooral gekoppeld aan het zenuwstelsel en het neurohormonale systeem zoals een 
toename van stresshormonen en calciumuitstoot uit de cellen, verhoging van de 
reactiesnelheid, vermindering van de alfagolven in het EEG, verlaging van de 
melatonieproduktie en vermindering van de lagere frequenties van het hartritme. En dat 
wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat 
C. de genetische en immunologische basis van het lichaam door de ontregelingen, 
veroorzaakt door straling, worden aangetast. Voorbeelden zijn DNA- breuken en 
chromosomenbeschadiging, verzwakking van het immuunsysteem, afname van de 
vruchtbaarheid, een initiërend en bevorderend effect op kankerontwikkeling en tumoren,  
verhoging van de NO- concentraties ( de neurotransmitter stikstofmonoxide) en ontregeling 
van de bloed- hersenbarriére geeft. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hoe moeilijk is het om mensen te waarschuwen 
Professor Olle Johansson is neurowetenschapper aan het Zweedse Karolinska Instituut. Hij is 
een vooraanstaand expert op het gebied van elektromagnetische velden. Hij waarschuwt dat 
blootstelling aan draadloze straling consequenties heeft. Dat het de gezondheid schaadt en 
dat onze toekomst in gevaar is. Dat er niet meer voor nageslacht kan worden gezorgd door 
een onomkeerbare onvruchtbaarheid binnen vijf generaties. De algehele trend is dat dit niet 
gezegd mag worden. Dat de economie moet blijven draaien. En Telecomproviders zijn 
machtige organen en hebben het als het ware voor het zeggen. Journalisten houden de 
burger niet op de hoogte van de gevaren met als gevolg dat de onrust onder de bevolking 
alleen maar groter wordt. Het groepje wat zegt: “allemaal bangmakerij, ik kan niet zonder de 
smartphone en ik voel niets”, wordt steeds kleiner. De wetenschapper die onderzoek doet 
naar de gevolgen van elektro magnetische velden, ondervindt dan ook veel tegenwerking. 
Ook professor Johansson krijgt ermee te maken. 
 
Prof. O. Johansson en tegenwerking 

In juli 2014 krijgt professor Johansson voor de tweede maal te horen van het bestuur van het 
Karolinska Instituut dat de ruimte die hij nodig heeft voor onderzoek, kleiner moet worden. 
Een belemmering om zijn werk te kunnen uitvoeren en veel mensen leven met de 
wetenschapper mee. De officiële reden is dat het een financiële kwestie is maar het 
vermoeden is dat deze ingreep door het Karolinska Instituut wordt gedaan onder druk van 
de telecomindustrie. 
 

De reactie van Prof. Johansson 
"Helaas, klopt het. De verliezer echter, ben niet ik, maar de mensen in nood. 
Elektrogevoeligen die ondersteuning nodig hebben en antwoorden willen. Bezorgde ouders 

http://www.infonu.nl/artikel/141279.html
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die zich zorgen maken en/of Alzheimer bij te staan, is de Alzheimer assistent in 2013 
ontwikkeld. Een app voor smartphone, tablet en computer speciaal voor mensen die de zorg 
hebben voor een dementerend iemand. Een gratis app, ontwikkeld door Alzheimer 
Nederland. Natuurlijk kun je deze ook volgen door zo min mogelijk non-ioniserende straling 
in huis te halen. Een laptop of computer aan draad, zonder wifi. Zolang niet duidelijk is wat 
de non-ioniserende straling geeft, is dit wel het verstandigst. 
 

Reumatoïde artritis (RA) en elektromagnetische velden 
Ongeveer 5% van de Nederlanders wordt ziek van de blootstelling aan elektromagnetische 
velden, waaronder mogelijk ook de ontstekingsziekte reuma. Elektromagnetische velden 
gaan gepaard bij gebruik van elektriciteit en draadloze communicatie, waar we dagelijks in 
zitten. Wetenschappers staan anno 2016 lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de 
biologische en neurologische effecten van elektromagnetische straling. Waarschuwingen 
over de draadloze DECT-telefoon die bijna in elke woning gebruikt wordt, zijn er niet.  
over de steeds groter wordende hoeveelheid elektromagnetische velden in scholen en 
opvang centra. Kankerslachtoffers die zich afvragen of de smartphone de oorzaak is van de 
kanker. Als ik ga, beloof me: nooit opgeven!" 
 
Verontwaardiging 
De verontwaardiging wereldwijd is groot. Collega’s wetenschappers en organisaties die via 
websites de taak van journalisten overnemen en de burgers waarschuwen, steunen hem. 
Sturen adhesie betuigingen naar prof. Johansson en tegen het bestuur van het Karolinska 
Instituut is een petitie gestart om de werkruimte, van prof. Johansson zo te laten. Laat 
professor Olle Johansson zijn uiterst belangrijk onderzoek op elektrogevoeligheid 
voortzetten. De vrijheid van wetenschappelijke meningsuiting en onafhankelijk onderzoek is 
in het geding! Het werk van de professor wordt voornamelijk betaald door particuliere 
fondsen. 
 
Draadloos gebruik is schadelijk zegt professor Pall 

Bij veel mensen is nog steeds onduidelijk wat draadloos gebruik met een lichaam doet. Geeft 
het beschadigingen? Niet nu maar over tien jaar? Of twintig jaar? De overheid weet het niet. 
Het warmt een lichaam een beetje op is wat officieel bekend is. Het thermisch effect wordt 
het genoemd. Een thermisch effect geeft geen gezondheidsschade volgens de Nederlandse 
gezondheidsraad. Geen zorgen dus en de draadloze toepassingen groeien dan ook explosief. 
Van smartphone, slimme thermostaat, wifi, digibril, smartwatch, slimme auto en alle 
zendmasten nodig voor data-overdracht. Toch waarschuwen veel wetenschappers dat er 
ook andere effecten optreden. De non-thermische effecten genoemd. De biologische en 
neurologische effecten. Professor Pall waarschuwt voor een gezondheidsramp.  
 
Professor Pall 
Professor Martin Pall, natuurkundige, geneticus en celbioloog in de biochemie en medische 
wetenschappen aan de Washington State Universiteit, waarschuwt dat de komende jaren 
wellicht jaren met veel gezondheidsproblemen gaan worden. De burger is in gevaar, vooral 
de opgroeiende generatie. Onze jeugd, onze toekomst. Er moet nú wat gebeuren om een 
gezondheidsramp, welke zijn weerga niet zal kennen, te voorkomen. Het zijn juist de 
biologische en neurologische effecten die vernietigend werk doen met een lichaam. 
 

http://www.infonu.nl/special/7860.html
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Wat zegt professor Pall? 

Tijdens een lezing op 18 oktober 2014 in Oslo, vertelt professor Pall dat hij aantoonbaar 
bewijs heeft dat draadloze technologieën gevaarlijk zijn. De onderzoeken waar naar 
verwezen wordt door overheden (Gezondheidsraad) en telecomproviders zijn vaak 
verouderde onderzoeken van belanghebbenden in de telecomindustrie. De conclusie van 
professor Pall luidt dat de straling van draadloos gebruik cellen kan beschadigen. Zelfs al bij 
waarden die ver onder de huidige toegestane blootstellingslimieten liggen. Elke cel in het 
lichaam heeft namelijk een eigen resonantiefrequentie (trilling) en werkt als een ontvanger 
en zender. Alle draadloze apparatuur (smartphone, mobiel, tablet en wifi) werkt eveneens 
met trillingen (frequenties) welke passen bij de structuur van trillingen in een menselijk 
lichaam. Door de wisselende elektromagnetische velden van buiten het lichaam, ontstaan in 
het lichaam interferentie en wisselende trillingen. Veel ziekten kunnen zo verklaart worden 
volgens professor Pall. Ziekten zoals: 
✓ het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS); 
✓ multiple sclerose (ME); 
✓ een acute hartstilstand; 
✓ fibromyalgie; 
✓ posttraumatisch stress;  
✓ het immuunsysteem wordt verzwakt. 

Het zijn de welvaartsziekten van de laatste jaren. De mensen die worden gediagnosticeerd 
met SOLK (somatisch onbegrepen lichamelijke klachten). 
 
Belangrijk geneeskundig onderzoek 
De studie van professor Pall over elektromagnetische velden en hun rol bij voltage-
gereguleerde calciumkanalen (VGCC) is uitgeroepen tot één van de belangrijkste 
geneeskundige onderzoeken van 2013. 23 studies hebben aangetoond dat bij 
spanningsafhankelijke calciumkanalen (VGCCs) bij mens en dier veranderingen plaats vinden 
onder invloed van elektromagnetische velden. Een calciumkanaal of ionkanaal is een eiwit 
dat zorgt voor passief transport (ATP, wat bijdraagt als energiedrager) van de elektrisch 
geladen deeltjes door het celmembraan van een cel. De meeste ionkanalen worden 
gereguleerd door het celmembraanpotentiaal (de elektrische spanning van het 
celmembraan waar de cel zich in bevind). Ionkanalen zijn onder andere ons: 
zenuwstelsel. Waar de overbrenging van signalen naar de zenuwcellen mogelijk gemaakt 
wordt en de communicatie tussen cellen geregeld wordt door middel van neurotransmitters. 
en ons hart. Waar door elektrische ontladingen de samentrekking van de hartspier 
gecoördineerd wordt. 
 
Onderzoek toont aan dat kunstmatige elektromagnetische velden gaten in de 
celmembranen laten vallen. Dit noemen we VGCC (spanningsafhankelijke calciumkanalen) 
waardoor cellen gemakkelijk te bereiken zijn en ondermijnd en verstoord worden. Dit geeft 
toenemende, onverklaarbare klachten en op de lange termijn breuken in het DNA van mens, 
dier en plant. 
 
En de Nederlandse wetenschapper dan 
Ook in Nederland zijn er wetenschappers die graag de effecten van de elektromagnetische 
straling willen onderzoeken op een mens. Er zijn namelijk veel aanwijzingen dat een 
mensenlichaam reageert op deze gepulsde elektromagnetische velden. Het probleem is de 

http://www.infonu.nl/artikel/120038.html
http://www.infonu.nl/artikel/121286.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23802593
http://www.infonu.nl/artikel/132620.html
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overgang van ‘reactie’ naar ‘schade’. Onderzoek hierna wordt stelselmatig afgekeurd. Veel 
wetenschappers in Nederland moeten elk jaar de IEEE code of ethics tekenen. 
  
De IEEE Code of Ethics 

Het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is met meer dan 400.000 leden in 
160 landen, 's werelds grootste vereniging van professionals zoals ingenieurs, 
wetenschappers, wiskundigen, informatici en fysici. De code welke elk jaar ondertekend 
moet worden: Wij, de leden van de IEEE erkennen het belang van onze technologieën welke 
de kwaliteit van het leven over de hele wereld beïnvloeden. Wij accepteren de persoonlijke 
verplichting van ons beroep en zetten ons in voor de hoogste ethische en professionele 
gedragsregels. Wij zijn het eens met:  
✓ het accepteren van verantwoordelijkheid bij de besluitvorming welke in 

overeenstemming is met de veiligheid, de gezondheid, en het welzijn van het publiek. 
En het meteen vermelden van factoren die een gevaar vormen voor de bevolking of 
het milieu; 

✓ het voorkomen dat echte of vermeende belangenconflicten zoveel mogelijk verstrekt 
worden aan betrokken partijen; 

✓ eerlijk en realistisch zijn in het vermelden van claims of ramingen, gebaseerd op 
beschikbare gegevens; 

✓ dat omkoping verwerpelijk is in al zijn vormen; 
✓ het verbeteren van het begrip technologie. Om er de juiste toepassing aan te geven 

en de potentiële gevolgen beseffen 
✓ het handhaven en verbeteren van onze technische bekwaamheid en technologische 

taken voor anderen. Gekwalificeerd door opleiding en ervaring, of na volledige 
openbaarmaking van relevante beperkingen; 

✓ het zoeken, accepteren, en bieden van eerlijke kritiek op technische 
werkzaamheden, het erkennen van fouten en corrigeren naar behoren; 

✓ met de behandeling van vrij alle personen ongeacht factoren zoals ras, religie, 
geslacht, handicap, leeftijd, of nationale oorsprong; 

✓ het voorkomen om anderen te verwonden, hun eigendommen, reputatie, of 
werkgelegenheid door onjuiste of schadelijke acties; 

✓ om collega's en medewerkers te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling en 
het volgen van deze code van ethiek. 

 
Het gevolg van niet ondertekenen is buitensluiting van de elektrotechnische wereld. Het 
beroep kun je dan vaarwel zeggen. Met andere woorden: in Nederland mag een 
wetenschapper vrij onderzoek doen binnen de regels! Stel de wetenschapper zegt: “ja, 
draadloos gebruik veroorzaakt elektrogevoeligheid” dan kunnen de consequenties zijn dat: 
✓ je wordt doodgezwegen; 
✓ andere wetenschappers je weg honen omdat er geen wetenschappelijk bewijs is. 

Geen waarneembaar bewijs; 
✓ de functie en titel ingeleverd moeten worden. 

 
De Schumann-resonantie  

De elektrotechnicus en natuurkundige Nicola Tesla heeft rond 1900 ontdekt dat de trilling of 
frequentie van de aarde tussen de 6 en 8 hertz ligt. In 1952 ontdekt de natuurkundige 
Wilfried Otto Schumann dat de ruimte tussen de aarde en de lagen waaruit de atmosfeer is 
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opgebouwd, gevuld is met elektromagnetische golven. Het is dezelfde ontdekking als die van 
Tesla en vanaf 1952 heet het “de Schumann-resonantie” of “de hartslag van moeder aarde”.  
 
De atmosfeer 
De aardatmosfeer of dampkring is de lucht om de aarde. De aardatmosfeer bestaat uit vijf 
lagen op verschillende hoogten. Namelijk de: 
✓ troposfeer: de onderste laag tot 18 kilometer hoogte; 
✓ stratosfeer: op een hoogte van 18 kilometer tot 50 kilometer; 
✓ mesosfeer: op een hoogte van 50 kilometer tot 85 kilometer; 
✓ thermosfeer: op een hoogte van 85 tot 700 kilometer; 
✓ exosfeer: op een hoogte van 700-800 tot 10.000 kilometer. 

 
De ionosfeer vormt de laag van de mesosfeer en stratosfeer. De aarde is negatief geladen en 
de ionosfeer is positief geladen. De ionosfeer wordt positief geladen door kosmische 
straling, radioactief verval, onweer en door de mens veroorzaakte radioactiviteit. Er 
ontstaan elektromagnetische resonanties met lage frequenties. De laagste (de grondtoon) 
heeft een frequentie van slechts 7.83 hertz, en een golflengte van 38.000 kilometer. De 
ionosfeer beschermt ons tegen schadelijke straling van de zon en uit de ruimte.  
 
In 1952 is het professor Schumann die de elektromagnetische velden tussen de aarde en de 
ionisfeer ontdekte. Hij bepaalde dat de “hartslag van moeder aarde” op 10 hertz ligt en in 
1954 samen met Herbert Köning, dat de resonantie van de aarde 7,83 hertz moet zijn, wat 
later bevestigd werd door diverse wetenschappers. Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-
resonanties ook een rol spelen bij het beschermen tegen schadelijke straling naar de aarde. 
                                                                                                                                                                                

Hersengolven 
Dr. König, ontdekte een duidelijk verband tussen Schumann-resonanties en de hersenritmes. 
Hij maakte menselijke EEG’s en vergeleek dat met natuurlijke elektromagnetische velden 
van buiten (1979). Hij kwam tot de ontdekking dat de Schumann-resonantie zeer dicht in de 
buurt komt van de menselijke frequenties in de hersenen, namelijk van de alfa-golven (7-14 
hertz). Alfa-golven hangen samen met een toestand van ontspanning en alertheid. Het geeft 
dieren (bijen, vogels, vissen) het richtingsgevoel en het wekt mensen als het ware tot leven. 
Een afname of toename van de kracht van elektromagnetische velden rondom aarde 
beïnvloeden het natuurlijk evenwicht. 
 

Gezondheidsproblemen 
Bij afwezigheid van de Schumann-golven ontstaan mentale en fysieke problemen. Dit is in 
2011 bevestigd door de Fransman Luke Montanye. Hij deed onderzoek naar het geheugen 
van water en verwijderde het aanwezige DNA uit alle reageerbuisjes water. Bij een aantal 
reageerbuisjes deed hij er de Schumann-resonantie van 7,83 hertz bij. In de buisjes waar er 
de Schumann-resonantie bij werd gedaan, werd nieuw DNA aangemaakt en in de andere 
buisjes niet. Bij de ruimtereizen werd duidelijk dat de basisfrequentie van 7,83 hertz een 
noodzakelijk aanvulling is voor het menselijk lichaam. Astronauten die namelijk in de ruimte 
verbleven bleken snel moe en gedesoriënteerd te zijn. Na installatie van een apparaat welke 
kunstmatig de basisfrequentie kon opwekken, was het over. 
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De Schumann-resonantie wordt hoger 

Tot rond de jaren 90 bleef de frequentie van de aarde zo ongeveer 7,83 hertz. Daarna begon 
de frequentie van de aarde opeens te stijgen. Tientallen jaren bleef de frequentie van de 
Aarde om en nabij de 7,83 hertz. Vanaf ongeveer de jaren 90 van de vorige eeuw begon de 
frequentie van de aarde opeens te stijgen. Schrikbarend snel zelfs. Van 7,83 hertz naar 16,5 
hertz in 2015! 
 
Drastisch anders geworden 
Het verhogen van de Schumann-resonantie hangt samen met de explosieve groei van alle 
hoogfrequente elektromagnetische golven die door mensen worden gebruikt, en dat in snel 
toenemende mate. Lange-, midden- en kortegolf radiogolven waren er al voordat de 
frequentie van de aarde drastisch begon toe te nemen en het zijn de radiogolven die er bij 
zijn gekomen. De 40.328 GSM-, UMTS- en LTE-antenne-installaties die op 13 januari 2016 
alleen al in Nederland staan, de openbare wifi-punten overal, de particuliere wifi, alle 
smartphones, en alle draadloze tablets. Al deze onzichtbare elektromagnetische straling 
komt in de ionosfeer terecht. En we gaan maar door met slimme meters, slimme 
thermostaten, het internet der dingen, Google glas, Apple horloges, tablets, smartphones, 
laptops; en dat allemaal draadloos met het internet verbonden. 
 
7,83 hertz 
De Schumann-resonantie van 7,83 hertz ligt ongeveer gelijk met de hersengolven die we 
alfa-golven (7-14 hertz) noemen. Als men alfa-golven produceert is men rustig en kan de 
aandacht goed op iets gericht worden. Men neemt nieuwe informatie goed op, kan de 
informatie goed opslaan en kan de informatie ook goed terugroepen. Het is in deze alfa-
hersengolf dat iemand goed en prettig kan leren. De alfa-hersengolf kent geen angst of 
agressie en iemand reageert minder tot niet boos en wordt ook minder snel bang. Hoe meer 
ontspannen iemand in allerlei situaties is, hoe lekkerder iemand in zijn vel zit. De 
aanwezigheid van alfa-hersengolven is goed voor examens, sollicitatiegesprekken, 
spreekbeurten en alles waar iemand toch enigszins gespannen voor is. 
 
16,5 hertz 
De frequentie van de aarde ligt dus anno 2015 al boven de 16,5 hertz en ligt ongeveer gelijk 
met de hersengolf 16 tot 38 hertz, de bèta-golf. De bèta-golven trillen 16 tot 30 maal per 
seconde en de mens staat te overleven. De mens is gespannen, nerveus, het geheugen werkt 
minder goed, de mens is angstig en zal moeilijk in slaap vallen. De frequentie van de aarde 
ligt in de bèta-staat, in de stress-modus. Dit is te merken aan de maatschappij. Mensen 
zitten vol haatgevoelens, angst, dolen als zombies op straat, maken fouten, klagen en maken 
zichzelf ongelukkig. 
 

De aardstraling 
Als het vervuilen van de aarde door nog meer frequenties te produceren doorgaat, dan 
wordt de frequentie van de aarde misschien nog hoger. Zouden dan nog meer mensen een 
burn-out kunnen krijgen, zal het slapen zonder slaappil niet meer lukken en zijn er nog meer 
mensen depressief, moe en agressief? En vervuilt de stralingsbelasting ook de aardstraling of 
de geologische stoorzones? Geologische storingen zijn zones met veranderde aardstraling. 
Hier verstaan we onregelmatigheden in de oppervlaktelagen van de aardkorst onder.  
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De bekendste is de waterader, die in het aardoppervlak doorsijpelend water transporteert. 
Verder nog de geologische breuken, en de energiebanen als leylijnen, Hartmannlijnen en 
Currylijnen. De bundels van de GSM-, UMTS-en LTE masten raken ook een keer het 
aardoppervlak. Werken deze mee aan de geopathische belasting? Het lijkt me relevant dat 
dit mogelijk is, gezien deze frequenties overal doorheen gaan, zelfs door muren.  
 
Hartmannlijnen 
Het Hartmann net is een magnetisch netwerk dat om de aarde ligt dat loopt van noord naar 
zuid en van west naar oost. Je komt ze om de 1 tot 1,5 meter tegen in een breedte van 15 
tot 25 centimeter. Op kruispunten is de straling sterker en in combinatie met wateraders en 
Currylijnen nog meer. Een agressieve kracht die ziek maakt op den duur. Het Hartmann 
netwerk is ontdekt rond 1925 door de Duitse arts Ernst Hartman. 
 

Currylijnen 
Ook Currylijnen vormen een rasternetwerk van energielijnen en lopen diagonaal van 
zuidwest naar noordoost en van noordwest en zuidoost lopen. Je komt ze om de 2 tot 2,5  
meter tegen en zijn ook rond 1925 ontdekt door Dr. Manfred Curry, een wetenschapper uit 
de USA die veel onderzoek heeft gedaan in de geobiologie.  
 
Ook Currylijnen geven een storende straling wanneer ook nog een waterader loopt die zich 
kruist met twee Currylijnen.   
 
Leylijnen 
Banen die energie op het oppervlak die rond de aarde vervoeren. Wanneer leylijnen elkaar 
kruisen, ontstaat er een concentratie van energie. Prettig aanvoelende plekken waar in het 
verleden diverse belangrijke gebouwen op gebouwd zijn. Niet ieder organisme reageert op 
dezelfde manier op dezelfde straling (net als bij radiostraling) en niet iedere soort 
aardstraling is even goed of slecht voor een levend organismen die zich in deze straling 
bevinden. Maar het is wel belangrijk om te realiseren dat deze straling invloed heeft op je 
lichaam 
 
15 minuten de mobiel aan het oor wijzigt de hersengolven 

Een studie die bekend is gemaakt in september 2015 toont aan dat 15 minuten bellen met je 
mobiele telefoon tegen het oor de hersengolfactiviteit wijzigt. De studie was het eerste 
placebo-gecontroleerde en enkelblinde onderzoek, waarvan de deelnemers niet wisten of de 
mobiel tegen het oor of ter hoogte van de borst werkzaam was. Ook was het de eerste keer 
dat een onderzoek van 15 minuten bellen tegen het oor plaatsvond. Na de uitslagen 
geanalyseerd te hebben bleek dat het mobieltje tegen het oor vooral binnen het bereik van 
de alfa-, bèta- en gammagolven invloed uitoefent.  
 
3G en 4G 
Het onderzoek vond plaats met de 3G-technologie. Een eerder onderzoek van 30 minuten 
vond plaats met 4G. Tijdens dit onderzoek bleek dat de hersengolfactiviteit nog meer 
veranderde dan bij 3G. 
 
 
Verstrekkende gevolgen voor de gezondheid 
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Naast de onderzoeken over wat het draadloos telefoneren met de hersenen doet is nu ook 
duidelijk dat op de hele korte termijn de hersengolven veranderen. De structuur van de 
hersenen zijn grofweg onder te verdelen in: 
✓ Cerebrum (grote hersenen); 
✓ Cerebellum (kleine hersenen); 
✓ Truncus cerebri (hersenstam). 

 
Hersengolven 

De hersenen bestaan uit hersencellen (neuronen) die informatie aan elkaar geven. Er komt 
een klein elektrisch stroompje vrij in de verschillende hersengolven. De hersengolven 
hebben ieder een trillingsveld en dat drukken we uit in de eenheid van Hertz (Hz.) De 
uitlopers van de hersencellen vervoeren die kleine elektrische stroompjes van de ene naar 
de andere hersencel. Die stroompjes, de hersengolven, zijn te meten met een EEG-apparaat 
(elektro-encefalogram). Hersengolven bepalen wie we zijn, hoe ons gedrag is en hoe we in 
de wereld staan. De hersengolven sturen delen van ons lichaam aan waardoor we op ons 
best zijn, de: 
✓ Delta-golven (0,5-4 Hertz). Delta-golven spelen een rol bij de slaap, empathie, intuïtie 

en het zesde zintuig. Het is een soort radar die op onbewust niveau uitzendt en 
ontvangt. 

✓ Thèta-golven (4-8 Hertz). De thèta hersengolven worden geassocieerd met 
creativiteit, inspiratie, beeldend denken en dromen. 

✓ Alfa-golven (7-14 Hertz). Alfa-golven hangen samen met een toestand van 
ontspanning. Ze nemen vanzelf toe zodra je je ogen sluit. 

✓ SMR-golven (12-16 Hertz). SMR-golven (Senso-Motorisch Ritme golven) zijn 
hersengolven die een fysieke rust geven en te maken hebben met het 
sensomotorisch bewustzijn. 

✓ Bèta-golven (16-38 Hertz). Bèta-golven zijn de hersengolven van het van logisch 
denken, het oplossen van concrete problemen en de actief naar buiten gerichte 
aandacht. 

✓ Gamma-golven (38-70 Hertz). Gamma-golven staan voor een mentale activiteit zoals 
waarnemen, bewustzijn, probleemoplossing en angst. 
 

Bij elke trilling van de hersengolven hoort een specifieke activiteit. Alle trillingen zijn altijd 
aanwezig maar de onderlinge verhoudingen verschillen naar gelang het bewustzijn en de 
activiteit van een persoon. Ons lichaam heeft trillingen nodig om optimaal te kunnen 
functioneren maar alles wat draadloos werkt heeft ook trillingen. De trillingen van een 
mobiel komen overeen met de trillingen van de mens en kunnen de hersengolven dus 
veranderen in het hoofd. Mobiele telefoons stralen een sterke trilling uit, die 
elektrofysiologische veranderingen veroorzaken in de hersenen van de mensen. De 
hersengolfactiviteit kan hierdoor langzaam veranderen. 

 
Hoofdstuk 10.  
Straling op de werkplek en wat te doen 

 
Een moderne werkplek, zoals een kantoor, is in 2016 voorzien van vele draadloze 
technologieën. Veel apparaten die de stralingsbelasting hoog maken en anno 2016 worden 
steeds meer werknemers ziek omdat de stralingsbelasting té hoog is geworden. 
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Werknemers krijgen klachten en melden zich ziek moeten. Een Risico-Inventarisatie en –
Evaluatie (RI&E) invullen, moet duidelijk maken of een werkplek wel veilig en gezond is.  
 

Een werknemer meldt zich ziek 
Door technologische ontwikkelingen is digitalisering van de werkplek onvermijdelijk. Anno 
2016 gaat het steeds een stapje verder. Werknemers worden geconfronteerd met de 
nieuwste digitale technologieën en werkgevers staan open voor de nieuwste technologieën 
om maar een werkplek te creëren waar de werknemer niet wordt belemmerd in de 
productiviteit. Tijd is geld. Alleen is het wel opvallend dat steeds meer werknemers ziek 
worden op het werk en zich ziek melden. Ziek melden met vervelende klachten als: 
✓ Hoofdpijn; 
✓ ’s nachts niet kunnen met slapen; 
✓ door moeheid niet kunnen functioneren;  
✓ hartritmestoornissen of hartkloppingen;  
✓ gewrichtspijnen en krampen;  
✓ depressief zijn;  
✓ een burn-out hebben. 

 

Een werknemer meldt zich niet één keer ziek, maar langdurig of vaker. De ingeschakelde 
huisarts kan geen diagnose stellen en de Arboarts noemt het psychisch nadat er bij de 
specialist ook niets is uitgekomen. Van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV) kan de werknemer weer aan het arbeidsproces deelnemen, maar de klachten zijn 
niet weg. De diagnose van huisarts, bedrijfsarts en specialist is die van somatisch 
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).  
 
Wat is SOLK 

SOLK-klachten zijn klachten die langer dan enkele weken tot een maand aanhouden en 
waarbij geen aandoening voor wordt gevonden die de klachten kunnen verklaren. De patiënt 
wordt vaak doorverwezen naar verschillende specialisten voor verdere onderzoeken en 
behandelingen. Het duurt vaak lang voordat de diagnose gesteld wordt of niet gesteld 
wordt. Hierdoor ontstaan hoge zorgkosten, die waarschijnlijk vaak niet nodig zijn en die de 
kwaliteit van het leven bij mensen met de diagnose SOLK, behoorlijk beïnvloeden. 
 

Is het misschien EHS 
Want er wordt nog niet gekeken of het misschien ElektroHyperSensitiviteit (EHS) of 
elektrogevoeligheid is. Een gevoeligheid van het lichaam om te reageren op 
elektromagnetische velden van de niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende straling van 
het moderne kantoor of ruimte met wifi, smartphones, wifiprinters, draadloze 
thermometers, airconditioning, digitale schermen en alle elektriciteit. Veel ziekmeldingen 
hebben anno 2016 als oorzaak de sterk toegenomen digitaal gepulste velden van al deze 
draadloze toepassingen. Al veel mensen hebben een gevoeligheid hiervoor, ongeveer 
480.000 Nederlanders en worden de elektrogevoeligen genoemd. De meeste artsen, Arbo 
artsen en bedrijfsartsen weten niet wat elektromagnetische velden kunnen veroorzaken, 
omdat de Nederlandse Gezondheidsraad hun voorlicht en officieel alleen maar een 
thermisch effect aan de niet-ioniserende straling toekent. Veel wetenschappers 
waarschuwen echter ook voor neurologische effecten en biologische effecten, waar de 
bovenstaande klachten een gevolg van kunnen zijn. Klachten waar artsen na onderzoek, 
geen verklaring voor kunnen vinden en het diagnosticeren als SOLK.  
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Elektromagnetische velden op de werkplek 
De niet-ioniserende straling, de radiogolven zijn niet meer weg te denken in deze 
maatschappij. Ook op de werkplek niet. Heel vaak is het heel duidelijk wat de oorzaak van de 
klachten zijn. Vooral wanneer de klachten beginnen als er iets nieuws wordt geïntroduceerd, 
wat draadloos is, zoals wifi of van de vaste telefoon naar de mobiel.  
 

Als één werknemer klachten heeft, probeer dan een andere plek, als dat mogelijk is. Is er het 
vermoeden dat er een hoog elektromagnetisch veld is, maak dit kenbaar. Ook al wil de 
werkgever er niets van weten, er zijn regels en richtlijnen voor wat betreft 
elektromagnetische velden op het werk. 
 
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)  

Met een risico-inventarisatie en –evaluatie binnen een bedrijf, worden de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s in kaart gebracht. Is het eenmaal in kaart gebracht dan wordt er een 
plan gemaakt om het risico weg te nemen of te beperken. De bedoeling is dat werknemers 
en werkgevers samen actief zijn, om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Ook de 
Nederlandse wetgeving zorgt voor bescherming van de werknemer tegen de risico’s van 
elektromagnetische velden en de Arbeidsomstandighedenwet beschrijft dat een werkgever 
de plicht heeft om te zorgen dat werknemers geen nadelige gevolgen ondervinden op het 
werk wat betreft veiligheid en gezondheid.  
Officieel is er nog geen verband gevonden tussen blootstelling van werknemers aan 
elektromagnetische velden als kanker, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, MS, 
ALS, hart- en vaatziekten, hormoonstoornissen, een verstoorde afweer en verminderde 
vruchtbaarheid, maar officieus wel. Het maakt het moeilijk om een meetrapport te eisen als 
werknemer omdat elektrogevoeligheid in Nederland geen officiële ziekte is. Wel is een 
risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers 
(uitgezonderd ZZP’ers) met personeel. De inspectie SZW controleert namens het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of bedrijven zich hieraan aan houden. 
 
Wat te doen 
We willen allemaal een veilige en gezonde werkplek hebben en eigenlijk ga je daar van uit.  
Je voelt de straling niet maar wat doet het met je lichaam? Maakt het jouw langzaam ziek? 
Je werkgever voelt er niets voor om dit uit te zoeken en wijst er fijntjes op dat het in 
Nederlandgeen officiële ziekte is. Je bent het er niet mee eens en meldt dit bij: 
✓ de leidinggevende;  
✓ een speciaal meldpunt; 
✓ bij de inspectie SZW. 

 

De blootstellingslimieten 
De officiële blootstellingslimieten in Nederland zijn erg hoog. Een gespecialiseerde  
meetspecialist gaat vaak uit van de Standard der Baubiologische Messtechnik 2015 (SBM). 
Vraag hierna. Dit zijn richtwaarden die zijn samengevat in de SBM 2015 en ontstaan na 
jarenlange ervaringen van bouwbiologen, ongeacht de veel hogere officiële ICNIRP 
blootstellingslimieten die in Nederland gehanteerd worden.  
 
De SBM 2015 zijn waarden die blijken te volstaan om mensen met EHS-klachten weer goed 
te laten functioneren. Deze waarden liggen op sommige punten tot een factor miljoen (!) 
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lager dan de limieten van het ICNIRP. Bij een gezonde verhouding werknemer-werkgever zal 
de werkgever altijd het beste voor de werknemer willen. Is er een potentieel gevaar dan 
moet dit bij een RI&E benoemd worden, als minst. Veilig en gezond is volgens de SBM 2015: 
 

Normen en 
richtlijnen:  

SBM 
Slaapplaats  

SBM 
Werkplek  

WHO/ICNIRP Voorbeeld  

Laagfrequent 
elektrisch 
wisselveld 
In Volt per meter 
(V/m) 

1 5 5000 Laptop: 
2.000 

LF magnetisch 
wisselveld in 
nanoTesla (nT) 

20 100 100.000 Föhn: 
30.000 

Hoog frequent 
elektromagnetisch 
wisselveld In 
(µW/m²) 

 0,1  5 10.000.000 
mobiel 
4.500.000 

 
De RI&E geeft een alternatief om maatregelen te treffen. Veilig en gezond werken is een 
zaak voor werkgever en werknemers. Artikel 3 van de Arbowet zegt: “De werkgever zorgt 
voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers”. Om de bereidwillige inzet van de 
werkgever te bevorderen, verplicht de wet de werkgevers om een risico-inventarisatie en 
evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak te maken. Daarin moeten bedrijven de voor hun 
geldende arbeidsrisico’s en maatregelen hiertegen beschrijven. 
 
Meetspecialist 

Met meters kunnen elektromagnetische velden, die niet zichtbaar, hoorbaar of te ruiken  
zijn, zichtbaar en hoorbaar gemaakt worden. De laagfrequente velden, hoogfrequente 
velden en magnetische wisselvelden. Niet elke werkgever heeft deze meters en daarom is 
het handig om dit specialisme in te huren. Wat een meetspecialist doet is: 
✓ het meten van elektromagnetische velden in de ruimte die mogelijk de gezondheid 

kunnen schaden; 
✓ het evalueren van de ruimte met inachtneming van het voorzorgsprincipe in relatie 

tot de gezondheid. Ook een individuele werkplek kan stralingsarm gemaakt worden 
om zieke werknemers weer terug in het arbeidsproces te brengen;  

✓ ontwikkelen van ideeën voor duurzaam, efficiënte en gezonde sanering; 
✓ bewaken van de saneringsmaatregelen;  
✓ bij renovatie of nieuwbouw wordt op verzoek advies gegeven over stralingsarm 

bouwen. 
 
De Tweede Kamer en straling 

Je moet je werk maar hebben in de Tweede Kamer. Ook daar is de straling van de 
radiogolven veel te hoog. 

Eind april 2016 verschijnt een persbericht bij het ANP met als kop dat de gezondheid van de 
Tweede Kamerleden in gevaar kan zijn. Niet door een terroristische aanslag maar door eigen 
schuld. Neen, de elektromagnetische velden op de werkplekken van de ministers zijn te 
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hoog en daardoor lopen de parlementariërs een verhoogd risico om gezondheidsklachten te 
ontwikkelen. De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling heeft een ingenieur 
elektrotechniek en tevens meetspecialist in maart 2016 metingen laten doen naar doen naar 
de dichtheid van de hoogfrequente elektromagnetische straling op een viertal werkplekken 
en de directe omgeving daarvan. 

  
De vier werkplekken staan voor alle werkplekken 
De meting is gedaan op vier werkplekken, waar stralingsniveaus tot 3.000 Microwatt per 
vierkante meter ( µM/w2) werden gemeten, waar dat in een gemiddeld huis hooguit acht tot 
tien microwatt is. Deze werden vooral gegenereerd door twee plafondantennes in de gang 
en dienen als steunzender voor de mobiele telefonie. In de gang zelf was het stralingsniveau 
tot 150.000 microwatt per vierkante meter opgelopen. Daarnaast veroorzaakte de 
aanwezige wifi op verschillende plekken, voor uitschieters tot boven de 1000 microwatt per 
vierkante meter. Zelfs op de werkplekken met minder straling, werd nog tot 200 microwatt 
per vierkante meter gemeten. Natuurlijk is dit ver onder de norm die de Tweede Kamer 
handhaaft. Deze houdt de richtlijnen aan van het INCIRP (International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection). De blootstellingslimiet voor UMTS en LTE frequenties (2000 
megahertz en hoger) is in Nederland 10.000.000 (10 miljoen) microwatt per vierkante meter 
(stralingsdichtheid van hoogfrequente elektromagnetische straling) of 61 volt per meter 
(veldsterkte van hoogfrequente elektromagnetische straling). 

  
De omgeving 
De meting geeft aan dat ook de kinderen van de dagopvang gevaar lopen, omdat ze 
verblijven onder de twee zendmasten die op het dak van de Tweede Kamer zijn gevestigd.  
Kinderopvang Zo (Zoveel meer) verzorgt de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, zoals 
peuterspeelzalen, naschoolse, voorschoolse en tussenschoolse opvang voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar in de perstoren, op de zevende en achtste etage van de Tweede Kamer. 
De dagopvang in de Kleine Kamer is voor de medewerkers van het Tweede Kamergebouw en 
voor de naburige ministeries of overheidsinstellingen.  
  
Meten is weten 

De meting werd uitgevoerd door een gekwalificeerd meetspecialist met elektrotechnische 
meetapparatuur om de elektrosmog (elektromagnetische vervuiling) te meten. Een meting 
maakt inzichtelijk waar de probleempunten zitten. Wat er gemeten wordt is de 
hoogfrequente straling van: 
✓ zendmasten voor mobiele telefonie; 
✓ televisie (digitenne; 
✓ draadloze telefoons; 
✓ wifi (draadloos internet). 

 
Magnetische en elektrische velden van o.a.: 
✓ hoogspanningsleidingen; 
✓ bovenleidingen en spoor van treinen en trams; 
✓ elektriciteitsnet (binnenshuis en buitenshuis); 
✓ computers. 

 
In veel gevallen kan de meetbare blootstelling enorm verminderd worden door bijvoorbeeld 
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draadloze apparatuur te vervangen, netvrijschakelaars te installeren of afscherming aan te 
brengen om straling van zendmasten van buitenaf te verminderen. Een gekwalificeerd 
meetspecialist meet niet de waarden van de hoge blootstellingslimieten van de ICNIRP maar 
de blootstellingslimieten van de SBM-2015 richtlijn. Deze richtwaarden zijn ontstaan na 
jarenlange ervaringen van Duitse bouwbiologen, in samenwerking met artsen en 
wetenschappers. De waarden van de SMB-2015 liggen op sommige punten tot een factor 
miljoen lager dan de limieten van het ICNIRP.  
 
Wat te doen als er een mast komt in de omgeving 

De onrust onder de direct betrokkenen is groot wanneer een telecomprovider bekendmaakt 
dat er een mast in de buurt komt. Een grote mast van 40 meter in het landschap is visueel 
niet mooi en het is anno 2017 nog steeds niet duidelijk of de frequenties die worden 
uitgezonden door de antennes schade kunnen veroorzaken voor mens, flora en fauna. De 
overheid zegt van niet maar er zijn veel wetenschappers die het tegendeel beweren. Het 
traject dat een telecomprovider moet aangaan om een vergunning te krijgen kan lang zijn. 
Vooral wanneer er bezwaren komen. 
 
Antenneconvenant 
Als onderdeel van het nationale antennebeleid is er in 2002 een antenneconvenant gesloten 
tussen de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de providers 
(anno 2016 zijn dit: KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2). Dit eerste antenneconvenant is in 
2010 aangepast.  
 
De providers zijn vertegenwoordigd in Monet (een vereniging die namens providers de 
plaatsing van antennes afstemt met de overheid). In het antenneconvenant zijn afspraken 
gemaakt als: 
 
5 meter of minder 
Antennemasten die kleiner dan 5 meter zijn (vaak op daken), kunnen vergunningsvrij geplaatst 
worden maar moeten wel getoetst worden aan het bestemmingsplan van de gemeente. De 
gemeente start na het indienen van de plannen van de provider een instemmingsprocedure op. De 
bewoners ontvangen een informatiepakket en kunnen aangeven of zij het eens zijn met de plaatsing 
van de antenne. Eventueel kan er ook een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Een 
informatieavond met een uitleg van de voorstanders van een mast en de tegenstanders van een 
zendmast (de wetenschappers die zeggen dat het wel terdege een biologisch effect op de 
gezondheid heeft). Als meer dan 50% van de stemgerechtigde personen van het complex 
tegenstemt, gaat de plaatsing van de mast niet door. Niet reageren betekent instemmen! 
 
5 meter of meer 
Wanneer de mast waaraan de antennes worden bevestigd hoger is dan 5 meter moet er een lichte 
bouwvergunning aangevraagd worden. Voor masten die hoger zijn dan 40 meter moet een reguliere 
bouwvergunning worden aangevraagd door de provider. Wanneer de mast waar een vergunning 
voor nodig is, niet binnen het bestemmingsplan past, zal een procedure opgestart worden in het 
kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bij zendinrichtingen waarbij een bouwvergunning 
nodig is, geldt een inspraakprocedure, want belanghebbenden hebben het recht om bezwaar te 
maken. De gemeente kan eveneens een voorlichtingsavond geven (door de GGD) voor omwonenden, 
maar is dit niet verplicht. 
 
Blootstellingslimiet 

http://www.infonu.nl/artikel/167606.html
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Providers moeten zorgen dat de geplaatste antennes aan de huidige blootstellingslimieten voldoen. 
 
Plaatsingsplan 
Providers moeten elk jaar een plaatsingsplan naar de gemeenten sturen. Een plaatsingsplan voor 
gemeenten om ze op de hoogte te houden over waar antennes staan of komen te staan. Door het 
antenneconvenant zijn gemeenten formeel geen partij maar kunnen wel bemiddelend optreden 
tussen burger en provider. 
 
In aanmerking komende locaties voor een mast 
Vaak wordt er een extern bureau ingehuurd door de telecomprovider om meerdere opstelpunten te 
zoeken, wanneer is besloten dat er een zendmast gaat komen. Als er een nieuwe mast gebouwd gaat 
worden is sitesharing (meerdere providers) een vereiste. Wanneer duidelijk is dat sitesharing niet 
mogelijk is moet gekeken worden naar plaatsing op mogelijk: 
Hoge gebouwen. Een flatgebouw, kerktoren, watertoren of WAS-mast (waarschuwings- en 
alarmeringssysteem). Voorwaarde is wel dat er geen andere hoge bebouwing of hoge bomen in de 
omgeving staan die het zendbereik negatief beïnvloeden. In het antenneconvenant is vastgesteld dat 
eigenaren van monumenten of kerken eisen kunnen stellen (vanwege lokale welstandseisen) aan de 
kleur van de techniekkast, de bekabeling en de gevelantennes. 
Hoogspanningsmasten. Dit heeft een minimale impact op het ruimtelijk beeld. 
Infrastructurele punten. Punten als langs snelwegen, op- en afritten van snelwegen, langs een 
spoorlijn, rivieren, benzinestation, parkeerplaats of viaduct. Een mast heeft dan een relatief weinig 
storende uitwerking op het ruimtelijke beeld. 
Grote terreinen zoals een sportcomplex, voetbalveld of industrieterrein. De antennemasten zijn goed 
met de terreinverlichting te combineren. 
 
Sinds het Tweede Kamerdebat (30-04-2015) over mobiel bereik van 112 is geweest, moet een 
betreffende gemeente in principe medewerking verlenen aan het verzorgen van voldoende dekking 
in de betreffende gemeente. Bereikbaarheid via de digitale (snel)weg vormt een belangrijk 
speerpunt. De overheid heeft bepaald dat antennes zonder vergunning, geplaatst mogen worden en 
bovendien mag de gemeente gebruik maken van de C2000-mast van de politie en de brandweer om 
antennes aan op te hangen. Bij de plaatsing van een vergunningsplichtige mast wordt vooraf 
zorgvuldig gekeken naar een geschikte locatie en zoveel mogelijk rekening gehouden met alle 
belangen; belangen zoals scholen waar kinderen zijn of mensen met een pacemaker. 
 
Locaties die in principe uitgesloten zijn 
Plaatsing in de directe nabijheid van waardevolle bebouwing en bouwwerken die wettelijke 
bescherming hebben (zoals beschermde dorpsgezichten en monumenten). Waardevolle 
bouwwerken of gebieden zoals: 
Plaatsing in parken, bosgebieden en natuur waar beschermende flora of fauna te vinden is. In 
principe is dit niet toegestaan, vanwege de onnatuurlijke associatie die een mast in een natuurgebied 
geeft. Kijk naar de fauna en flora. Wat staat er op de Nederlandse Rode Lijst en wat staat er in de 
Flora- en faunawet (de Nationale Databank Flora en Fauna)? De Flora- en faunawet regelt wettelijk 
de bescherming van dier- en plantensoorten. Van de Rode lijstsoorten hoopt de overheid dat 
betreffende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met flora en fauna, zodat ze over 
tien jaar niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de Rode lijst af kunnen.  
In straalpaden waarbij de masten hoger zijn dan de maximaal toegestane hoogte. Straalpaden dienen 
ter bescherming van telecommunicatieverbindingen.  
In gebieden die zijn aangemerkt als laagvliegzone. De plaatsing van antenne-installaties mag de 
veiligheid van het vliegverkeer niet in gevaar brengen. Het plaatsen van GSM-masten is hier in 
principe uitgesloten en wordt afgeraden. 
In woongebieden, wanneer de niet als veilig geldende afstand in acht genomen kan worden. 
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Milieubeschermingsgebieden en in de zonering rond de radiotelescopen van Westerbork/Hooghalen 
en Dwingeloo. 
 
Voordat er een vergunning komt 
Wanneer dit alles in kaart is gebracht krijgt de gemeente een bericht welke mogelijke locaties 
geschikt zijn om er een mast neer te zetten. Dan gaat de provider gesprekken aan met de 
grondeigenaren om een eindoordeel te geven. Wat je zelf kunt doen om geen mast in de omgeving 
te willen: 

✓ Het hoofdkantoor van de betreffende provider bellen en vraag of de opstelpunten al bekend 
zijn; 

✓ Contact leggen met de gemeente; 
✓ Burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente kunnen uitleggen hoe het 

plaatsingsbeleid in elkaar zit, hoe de keuze van een plek tot stand komt en welke afwegingen 
gemaakt worden; 

✓ De burgermeester spreken als burgervader. Een gesprek met de burgemeester als 
burgervader aanvragen. Zo leren ze je kennen en weten het belang voor jezelf en/of jouw 
kind en/of gezin; 

✓ De meest gunstige plek. Wanneer de opstelplekken bekend zijn uitrekenen (met Google 
Earth of Google Maps), hoe groot de afstanden van je woning tot de geplande opstelpunten 
zijn. Deel de meest gunstige oplossing voor jou met de gemeente; 

✓ Een meting laten verrichten. Voordat de mast geactiveerd wordt een meting te laten 
verrichten door een meetspecialist, die meet volgens de Standard der Baubiologische 
Messtechnik 2015 (SBM). De SBM-2015 is bedoeld als richtlijn en de officiële norm die in 
Nederland gehanteerd wordt (de ICNIRP/blootstellingsnormen) ligt duizend maal hoger en 
de straling blijft dus altijd onder de norm. Na de activering van de mast nog een keer laten 
meten. Het verschil is misschien nodig als bewijs; 

✓ Bezwaar maken. Na de aanvraag van de provider bij de gemeente, plaatst de gemeente het 
in de plaatselijke krant.  Maak bezwaar binnen de aangegeven tijd. Dit is zes weken; 

✓ Draagvlak. In de tijd van bezwaar maken, zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak van 
mensen die bezwaren hebben. Hier zijn gratis flyers over te downloaden bij de stichting EHS, 
onder 'publicaties'; 

✓ Actie. Een handtekenactie van tegenstanders verzamelen en aanbieden aan de  gemeente of 
provider. In een stad is het gemakkelijker om handtekeningen te verzamelen dan op het 
platteland; 

✓ Publiciteit zoeken. Zoek publiciteit door onder ander de media in te schakelen. Schrijf onze 
Nederlandse ministers, staatssecretarissen of/en de Koning. Blijf netjes en duidelijk, maak de 
uitleg niet te lang en gebruik niet teveel linken. Kort en krachtig. 

 
Worden de bezwaren afgewezen, dan rest slechts een gang naar de bestuursrechter (of dreiging) en 
in uiterste instantie de Raad van State. De telecomproviders willen namelijk zo snel mogelijk de mast 
bouwen en bezwaarschriften, naar de rechtbank of zelfs naar de Raad van State geeft veel 
vertraging, en dat hebben providers liever niet. 
 
Wat is de aanbevolen afstand van een zendmast tot een woning? 
De veilige afstand is volgens het antennebureau sinds 2002, drie meter voor mensen. De veilige 
afstand betekent recht vóór een antennemast staan, dus niet de afstand van de mast tot 
bijvoorbeeld woningen. In 2015 stelde de Gezondheidsraad dat antennemasten voor mobiele 
telefonie steeds sterker worden door 4G en 4G+ en dat de regel van drie meter afstand daarom niet 
altijd meer geldt. Wanneer je uitgaat van het voorzorgsbeginsel is de aanbevolen afstand tussen een 
woning en een zendmast minimaal 400 meter. 
 

https://www.stichtingehs.nl/
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Hoofdstuk 11.  
De media 

 
De journalist en integriteit 

De media heeft de macht en middelen om misstanden naar buiten te brengen. Misstanden 
die anders verborgen blijven. Missers van de overheid en missers wereldwijd. Geen 
geruchten publiceren, maar feiten. Dat wat mensen bezig houdt. Hoor en wederhoor is van 
groot belang. Goed inschatten en invoelen wat belangrijk is, wat mensen willen lezen. Wat 
moet de lezer weten om correct en eerlijk op de hoogte te blijven. Wat de overheid niet wil 
vertellen, lijkt een taak voor de journalist. Waar voor iedereen integer zijn erg waardevol is, 
is dit voor een journalist nog belangrijker en essentieel. 
 

De journalist 
Betrouwbare journalistiek is voor een democratische samenleving van groot belang. Om 
vrije uitwisseling van ideeën, om keuzes te maken en meningen te vormen met alle ins en 
outs, voor iedere burger. Om niet alles te vernemen van één kant maar ook de andere kant 
te weten. De journalist heeft hier een belangrijke taak in. De journalist kan de ándere kant 
toelichten op een waarheidsgetrouwe, onafhankelijke en eerlijke manier. De andere kant op 
gebied van vrij mogen berichten over politiek, financieel, economisch (telecom) of militair. 
Waar maar een spoor is van machtsmisbruik kan de journalist hier bovenop duiken. Gewoon 
omdat zijn/haar beroep journalist is. Of dat nu voor de krant is, TV of freelance is, de 
journalist kan hier een belangrijke aanvulling geven aan ideeën en kijkwijze van lezers en 
kijkers. 
 

Vrij beroep 
Het beroep journalist is een vrij beroep. Formeel wil dat zeggen dat er door overheden, in 
westerse landen, geen beperking aan de uitoefening van dit beroep wordt opgelegd. Maar 
niet alle overheden zijn blij met het beroep journalist. Journalisten (met name de freelance 
journalist) worden nog steeds in niet Westerse landen gevangen genomen en ingezet om 
bepaalde denkwijzen op te dringen of om losgeld te vragen. 
 

Plichten of normen en waarden 
Elke journalist moet zich houden zich aan regels. De regels waar de journalist zich aan 
houden moet, zijn te vinden in de Code van de raad voor de journalistiek. Deze is op 20 
september 2010 goedgekeurd en aangepast op 23 april 2012. Enkele regels: 
✓ De journalist bericht waarheidsgetrouw. Dit vloeit voort uit het recht van het publiek 

om de waarheid te kennen. 
✓ De journalist schrapt of verdraait geen essentiële informatie in teksten. Bij het 

verwerken van vraaggesprekken geeft hij de verklaringen van de geïnterviewde 
getrouw weer en respecteert hij de geest van het gesprek. 

✓ Geen oneerlijke methodes gebruiken om aan informatie te komen.  
✓ Het privé leven van personen eerbiedigen. 
✓ Een journalist mag geen plagiaat, laster en teksten die niet waar zijn gebruiken.  
✓ De journalist vermijdt belangenvermenging met personen of organisaties waarmee 

hij beroepshalve in contact komt. 
✓ De journalist neemt geen voordeel in ontvangst dat zijn onafhankelijkheid in gevaar 

brengt.  
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✓ De journalist maakt voldoende het onderscheid tussen zijn feitelijke berichtgeving en 
zijn commentaar duidelijk voor het publiek. 

 

Het is een beroep waar een groot beroep wordt gedaan op zorgvuldigheid en integriteit. Een 
beroep met een grote maatschappelijke waarde.  
 
Integriteit 

Iemand is integer wanneer je eerlijkheid, inlevingsvermogen, positiviteit, adequaat en 
zorgvuldig bent. Wanneer je geldende regels en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel 
hebt staan. Daar waar regels ontbreken of niet duidelijk zijn oordeel en handel je op moreel 
verantwoorde wijze. Een wijze waar sociale en ethische normen de handelswijze bepalen. Je 
gaat zorgvuldig om met persoonlijke en gevoelige informatie en schat het in op waarde, 
uitgaande van de ander. Je maakt wel je eigen positie en belangen duidelijk.  
 

Wat kan er mis gaan 
We zijn mensen en mensen kunnen niet allemaal even integer zijn. Ook de journalist niet. In 
Engeland kwam een krant nadat duidelijk werd dat journalisten massaal voicemails 
afluisterden van onder andere prins Charles en politici. Ook werden de voicemailberichten 
van een vermist Brits meisje, gewist door journalisten. De familie dacht hierdoor dat ze nog 
leefde, terwijl ze naar later bleek, al dood was. Of je vraagt als journalist een interview onder 
vals voorwendselen. Het onderwerp van de vraag komt niet aan bod. Als journalist gebruik je 
dan een machtspositie die niet gelijk is aan de geïnterviewde. Of de journalist plaatst een 
artikel in de krant, in samenwerking met de geïnterviewde. Vervolgens wordt door een 
andere journalist groot op de voorpagina iets geschreven wat niét is gezegd door de 
geïnterviewde (iets wat dus niet waar is) en dit heeft grote gevolgen voor de geïnterviewde. 
Wat weinig inlevingsvermogen geeft is het feit dat reaguurders hun gang mogen gaan op de 
digitale site van een krant. De meest schofterige antwoorden die worden toegelaten, is een 
aantasting van het privéleven van de geïnterviewde. Een reaguurder is bijna het 
tegenovergestelde van een reageerder. Beiden reageren op weblogs of in forumdiscussies. 
Een reageerder geeft een net antwoord en bouwt zo mee aan een discussie. Een reaguurder 
is negatief en zo grof mogelijk en verstoort daarmee de interactie.  
 
De werkgever van de journalist 

Meer dan 80% van de omzet van de Nederlandse krantensector komt voor rekening van 2 
uitgevers: TMG (telegraaf mediagroep)en de Persgroep. TMG is marktleider met de grootste 
landelijke krant ‘De Telegraaf’ en daarnaast de gratis krant Metro en de Persgroep met  het 
AD, de Volkskrant, algemeen dagblad, Trouw, ‘het Parool’ en de kranten die het in 2008 
heeft overgenomen van het Wegenerconcern: BN/De Stem, De Gelderlander, de Stentor, 
Tubantia, Eindhovens dagblad en Brabants Dagblad. Overige krantenuitgevers zijn 
bijvoorbeeld: Lux media (NRC Handelsblad en NRC next), de regionale uitgever NDC in het 
noorden van het land en de FD Media Groep.  
 
Wie bepaalt de inhoud van het nieuws wereldwijd?  

Wie bepaalt wat we wel en niet te horen krijgen? Wie is er verantwoordelijk voor het nieuws 
in de krant, radio of tv? In Nederland is de onafhankelijke media bijna verleden tijd. Steeds 
meer mediabedrijven zijn overgenomen door grote investeerders. Meer dan 80% van de 
omzet van de Nederlandse krantensector komt voor rekening van twee uitgevers.  

http://www.bndestem.nl/
http://www.gelderlander.nl/
http://www.brabantsdagblad.nl/
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De media is sterk afhankelijk geworden van kijk-, luister- en oplagecijfers. Dit naast vele 
andere commerciële belangen. Nieuws moet gebracht worden maar ook verkocht. Wat 
moet de journalist of verslaggever hiermee? Een Duitse journalist doet hier een boek over 
open.  
 
Gekochte journalisten 

Voor het eerst in de geschiedenis staat een bekende journalist op met de woorden dat het 
nieuws volledig nep is. Dat de journalist de lezer en kijker manipuleert in het belang van de 
machthebber. Een enkeling die erover durfde te schrijven werd als klokkenluider betiteld en 
‘weggewerkt’. Een voormalig Duitse topjournalist en redacteur, Dr Udo Ulfkotte speelt open 
kaart. Hij schaamt zich dood, na 17 jaar gewerkt te hebben voor de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung(FAZ), voor zijn manipulaties en vals nieuws.  
 
Dr. Udo Ulfkotte 

Udo Konstantin Ulfkotte is 20 januari 1960 in Lippstadt (Duitsland) geboren. Hij studeerde in 
Freiburg en Londen criminologie, islamitische studies en politiek. Hij heeft 17 jaar gewerkt 
voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Onlangs overleefde hij drie hartaanvallen. Het niet 
correcte handelen in het verleden begint te knagen wanneer je de dood zo dicht voor ogen 
ziet. Het is nooit te laat om je integere kant te ontdekken en te verwelkomen. Udo Ulfkotte 
schreef uit schuldgevoel een boek: ‘Gekaufte journalisten, dat óp 11 september 2014 
gepubliceerd werd en binnen enkele weken al een bestseller werd. Het doel van Udo 
Ulfkotte: hij hoopt dat meerdere journalisten zich nu gaan beraden om naar buiten te treden 
en hiermee te stoppen, in het belang van de mensheid. Zijn boek is na een maand al toe aan 
de tweede druk en doet de nodige stof opwaaien. 
 
De inhoud van Gekaufte Journalisten 
Door zelf actief het nieuws te manipuleren is het een boek uit ervaring geschreven. 
Ervaringen waar de schrijver niet trots op is. Hij schrijft over: 
✓ hoe de CIA controle krijgt over belangrijke en bekende journalisten; 
✓ hoe via de media oorlogen worden voorbereid. Udo Ulfkotte is ereburger in de 

Verenigde Staten om zijn Westerse positieve berichtgeving, bekend dus met de ins 
en outs; 

✓ waarom het van journalist naar propagandist maar een klein stapje is; 
✓ welke lobby-organisaties journalisten in vertegenwoordigd zijn. Hij geeft honderden 

namen van mensen ‘achter de schermen’ van organisaties die invloed hebben op de 
media. Ulfkotte omschrijft ook zorgvuldig welke zender bij welke politieke partij 
hoort en welke journalisten zich daardoor hebben laten beïnvloeden. 

 
Udo Ulfkotte heeft het in zijn boek ‘gekaufte journalisten’ met name over Amerika, de 
voormalige DDR, Duitsland en de CIA. Het boek geeft een duidelijk beeld van hoe we met zijn 
allen gemanipuleerd worden. Hoe op een heel slinkse manier de burger gehersenspoeld 
wordt. De vraag rijst of Nederland ook op deze indringende en verkrachtte wijze is 
geïnfiltreerd en wie dan de specifieke journalisten zijn. 
Het boek 'Gekaufte Journalisten' bestaat uit vijf hoofdstukken: 
✓ Gesimuleerde persvrijheid. Ervaringen met uitgevers. 
✓ Onze Media: DC Switched, gehoorzaam, recherche onwillige. 
✓ Undercover waarheid: Alpha-journalisten op lijn met de elites. 

http://www.infonu.nl/artikel/141279.html
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✓ Koop jezelf een journalist - gesmeerde rapportage. 
✓ Geval voorbeelden van de propaganda. 

 

Wat is lobbyen 

Wereldwijd hebben de telecombedrijven het over de voordelen van het mobiel bellen 
(veiliger voor kinderen, snelle respons bij ongelukken). Ze noemen altijd de voordelen, nooit 
wordt er gerept over de schadelijke effecten voor de gezondheid van de gebruiker. Nee, dat 
is slecht voor de winst. Ze spelen het zo dat er verschillende mensen in dienst zijn die als 
taak hebben om de Tweede Kamerleden en Europarlementariërs te bewerken om alleen het 
voordeel te zien van alle draadloze technieken. Dit doen lobbyisten zo goed dat ministers en 
Europarlementariërs liever geloven wat de lobbyist van de telecom zegt, dan te luisteren 
naar de burgers die ervaren wat de draadloze technieken kunnen veroorzaken op 
gezondheidsgebied. Het grote publiek wordt zo niet correct voorgelicht en al vele burgers 
horen in deze maatschappij niet meer thuis vanwege de alom aanwezige elektromagnetische 
velden van al het draadloze. Ondanks dat dezelfde regering in de grondwet heeft staan dat  
iedereen, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht heeft op 
onaantastbaarheid van zijn/ haar lichaam. Alleen de welgestelde mensen kunnen nog een 
plekje kopen waar de elektromagnetische velden niet aanwezig zijn (het hutje op de hei). De 
gewone mens wordt niet erkend in kwalen en gebreken door de elektromagnetische velden 
en waarvan de meeste artsen, gebaseerd op voorlichting vanuit de overheid en telecom 
bedrijven, denken dat het tussen de oren zit. Discriminatie van de bovenste plank maar 
niemand wil het horen. 
  

Wat is een lobbyist 
Een lobbyist is iemand die probeert met allerlei middelen de besluitvorming te beïnvloeden. 
Lobbyisten werken meestal voor een bedrijf en promoten het betreffende product waarover 
een besluit gemaakt moet worden in de wetgeving. Dit kan van alles zijn, van de 
sigarettenlobby, communicatie, milieu, olie of klimaatsverandering. Het doel van lobbyen is 
het legitiem behartigen van (politieke) belangen. Dit kan via verschillende wegen verlopen: 
informeel, formeel, via veel publiciteit, of juist op de achtergrond. Een lobbyist werkt gericht 
en krijgt duidelijke instructies over het te behalen doel. Het is belangrijk dat de lobbyist zijn 
huiswerk doet, en de persoon aanspreekt waar de meeste kans gemaakt kan worden op het 
bereiken van het doel. Bewerk een ambtenaar bijvoorbeeld want een ambtenaar heeft vaak 
maar weinig kennis voorhanden en is dus blij als hij/zij voorziet wordt van informatie. Je 
moet als lobbyist dun zorgen dat je zo dicht mogelijk op die ambtenaar zit, is de opdracht. 
Als het echt om een belangrijk onderwerp gaat kunnen bedrijven ook meerdere lobbyisten 
inzetten om zo hun kansen te vergroten.  
 
 
Het belangrijkst is natuurlijk het beïnvloeden van mensen die iets in de melk te brokkelen 
hebben, zoals politici en daarom loopt er om iedere minister wel een tiental lobbyisten rond, 
die enkel als doel hebben om de mening van die minister te beïnvloeden, ten voordeel van 
de industrie die hen heeft ingehuurd. Je moet dan ook als minister erg sterk in je schoenen 
staan en een grote dosis integerheid bezitten om de vaak met kennis, overredingskracht en 
de eenzijdige informatie gevende lobbyist, te doorzien en op waarde in te schatten. 
  

http://michielhaas.nl/biofotonen-therapie/
http://www.ajc.com/news/news/state-regional-govt-politics/wheeler-dealers-efforts-pay-off/nQSTj/
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Omkopen met cadeautjes mag niet 

Er zijn grenzen waar een lobbyist zich bewust van moet zijn en de meeste bedrijven hebben 
dan ook regels opgesteld. Het geven van geld, goederen of andere diensten is 
maatschappelijk niet meer aanvaard en kan wanneer het uitkomt tot problemen leiden, 
zoals rechtszaken en boetes (ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het nog wel 
gebeurt). Ook de negatieve media-aandacht kan een bedrijf veel aanzien kosten. Zo is het 
aannemen van cadeautjes helemaal verboden of moet dit gemeld worden aan de 
leidinggevende van een bedrijf ( het mag dus nog wel). Maar een spreekwoord hier van 
toepassing is: wie het hardst roept, wordt vaak het best gehoord en is een bedreiging voor 
de democratie. Of dat nu in Brussel is of in Den Haag, door lobbyen lijkt de eerlijkheid en 
openheid verloren te gaan.  
  
Opleidingen tot lobbyist 
Er zijn geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep lobbyist. Een lobbyist is doorgaans 
een ervaren topmanager met veel branchekennis of specifieke kennis van een bepaald 
onderwerp. De meeste lobbyisten worden vanuit de brancheorganisatie, 
belangenverenigingen of bedrijven aangewezen om te gaan lobbyen. Het lobbyen speelt de 
belangrijkste rol binnen een bedrijf en het zijn de meest ervaren werknemers binnen het 
bedrijf of branche die deze taak op zich krijgen. Er is geen arbeidsmarktperspectief of 
doorgroeimogelijkheden voor het beroep lobbyist. Er zijn dan ook bijna nooit vacatures voor 
dit beroep te vinden. 
  
De public affairs professional  
Kijkend naar de zakelijke omgeving, zou geen enkel iemand zichzelf 'lobbyist' willen noemen. 
In de meeste gevallen is hun baan veel breder dan 'gewoon' lobbyen.  

De term wat veel gebruikt wordt is ‘public affairs’, wat inhoudt dat de relatie van een 
organisatie met belanghebbenden zoals parlementsleden, ambtenaren, aandeelhouders, 
cliënten, beroepsverenigingen, vakbonden en de media, inzichtelijk maken hoe 
besluitvorming tot stand komt op basis van kennis en interactie.   
  
Public affairs teams van de corporate communicatie 
Corporate communicatie is een management instrument waarmee alle interne en externe 
communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd, zodat de organisatie (Telecomindustrie) 
het imago dat ze bij haar doelgroepen (ministers, journalisten, consumentenorganisaties 
(zoals de consumentenbond) het willen hebben, krijgen en dat het behouden blijft. Het is 
een fundamentele factor die een grote impact op de business kan hebben en in feite zijn het 
gewoon lobbyisten. 
 
Europese lobby 

De invloed van Brussel op het nationale ICT-beleid is erg groot. Het wemelt van 
aanbevelingen en richtlijnen, die uiteindelijk hun beslag moeten krijgen in de wetgeving van 
de diverse lidstaten. Bedrijven en belangengroepen proberen op dit besluitvormingsproces 
een zo’n groot mogelijke invloed te krijgen. De Europese Commissie heeft, in samenwerking 
met een aantal toonaangevende lobby-kantoren, in 1994 een gedragscode (sinds juni 2011 
draagt het register de naam 'transparantieregister') opgesteld die elke in Brussel opererende 
lobbyist behoort te kennen en te ondertekenen. 
  

Het transpiratieregister: 

http://www.mijnzzp.nl/Branche/241-Juristen-en-Notarissen
http://www.mijnzzp.nl/Beroep/932-Journalist/Informatie
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De burger mag verwachten dat het EU-besluitvormingsproces transparant en open verloopt. 
Hoe opener het proces, hoe makkelijker het is om te garanderen dat er een evenwichtige 
belangenafweging plaatsvindt en dat besluitvormers voor iedereen even toegankelijk zijn. 
Transparantie is ook een belangrijke factor als het erom gaat de Europese burger actiever te 
betrekken bij het democratisch proces van de EU. Op 1 januari 2015 (bijgewerkt 24-8-2016) 
zijn de verbeteringen onder meer dat: 
✓ Er strengere gedragscode met gedetailleerdere ethische normen voor de inschrijvers 

en een betere procedure voor klachten over overtredingen gelden. 
✓ Er een duidelijkere definities van de inschrijvingscategorieën is, zodat inschrijvers 

beter weten in welke categorie ze zich in moeten schrijven. 
✓ Een meldingsprocedure geldt om de kwaliteit van de gegevens in het register te 

verbeteren. 
✓ De inschrijving aantrekkelijker gemaakt is. 
✓ Alle inschrijvers dezelfde financiële gegevens moeten verstrekken. 
✓ Duidelijkere definities en een breder toepassingsgebied met strengere transparantie-

eisen gelden. 
✓ Een duidelijke uitzondering voor activiteiten op lidstaatniveau gelden. 

  
De volgende evaluatie staat gepland voor 2017.  
  
Pas wanneer deze ‘code of conduct’ is onderschreven kan iemand een veiligheidspasje 
krijgen dat hem of haar een jaar lang toegang verschaft tot de gebouwen van de Commissie, 
de Raad en het Parlement. Zon toegangspas is essentieel omdat de houder ervan heeft 
moeten aantonen dat hij een erkende organisatie vertegenwoordigt en er geen geheim van 
maakt wie hij/zij is en voor wie hij/zij werkt. En zo kunnen vertegenwoordigers meeschrijven 
aan een groenboek (de eerste stap in een procedure waarbij wet- of regelgeving tot stand 
wordt gebracht), of actief deelnemen aan een consultatieronde ( voorbereiding op een wet), 
kortom ervoor zorgen dat de stem van je opdrachtgever wordt gehoord, wat de bedoeling is. 
  
De Europese ICT-bedrijven zijn in Brussel vertegenwoordigd door onder ander: 
✓ Eicta (European Information and Communications Technology Industry Association).  
✓ Ecca (European Cable Communications Association).  
✓ European IT Services Association (Eisa). 
✓ ETNO (European Public Telecommunications Network Operators Association). 

  
ETNO 

ETNO verenigt de belangrijkste investeerders van hoogwaardige e-communicatie platforms 
en services. Door hun investeringen en innovatie-inspanningen, dragen ETNO leden bij aan 
de opbouw van een digitale economie en tot verwezenlijking van de doelstellingen van de 
digitale Agenda voor Europa. ETNO-lidbedrijvenhebben gezamenlijk ongeveer 600.000 
mensen in heel Europa in dienst. Eerlijkheid door te zeggen dat de draadloze verbindingen 
trillingen veroorzaken die de gezondheid kunnen schaden, zal veel banen kosten. De 
economie stort in en de doelstelling van de digitale agenda voor Europa, het toepassen van 
draadloze ITC in de maatschappij, het stimuleren van de innovatie en verbetering van de 
concurrentiepositie van de Europese Unie t.o.v. de VS, sinds 2010 door Neelie Kroes 
opgezet, zal instorten. 
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De grote lobbyist, Mevr. N. Kroes 

In 1971 werd ze voor de VVD gekozen in de Tweede Kamer. Van 2004 tot 2014 was zij 
Europees Commissaris. Op 22 november 2004 werd Neelie Kroes EU-commissaris, met als 
portefeuille mededinging. De Europese commissaris voor Mededinging is onder meer 
verantwoordelijk voor de goedkeuring van grote fusies in het bedrijfsleven en beoordeelt 
aanvragen van regeringen die staats steun willen geven aan bedrijven. Op 24 november 
2009 werd zij als Europarlementariër belast met het beleid voor ICT en Telecommunicatie 
met een drive om als Europa de beste te zijn hierin, maakt niet uit hoe. Haar bijnaam komt 
niet uit de lucht vallen. Na haar aftreden werd mevr. Kroes in 2016 voorzitter van de 
beleidsadviesraad van het internationale taxibedrijf Über met de taxi-app (die erg 
omstreden is), ten faveure van de klassieke taxichauffeur.  
  
Quote Neelie Smit Kroes als lobbyist in 2016: soms worden wat al te gretig nieuwe markten 
bestormd, zonder rekening te houden met de lokale wet- en regelgeving, stelt de voormalige 

eurocommissaris. ‘Je moet in gesprek om die wetten aangepast te krijgen’. 
  
De wereld op kop 

Het is natuurlijk te gek dat beleid op deze manier niet bepaald wordt door wat het beste is 
voor de wereld. Beleid wordt voor een groot deel bepaald door die paar bedrijven en 
families die miljarden te besteden hebben. Beleid wordt indirect bepaald door de grootste 
schreeuwers en de mensen met geen inlevingsvermogen, geen intrigiteit en geen geweten. 
En dit is de reden waarom de overheid in Nederland niet durft te zeggen dat draadloos 
gebruik de gezondheid aantast? 

  
Nieuwsmedia onafhankelijk? 

Hoe kan het dan dat je zo weinig hoort over de schadelijkheid van de draadloze technologie.  
Over de straling van de smartphone, wifi en alle zendmasten die in dorpen en steden 
komen? Nooit eens een bericht over hoe mensen moeten lijden en leven na een mast op het 
dak. Mensen die gemarteld worden lijkt wel en graag uit het leven willen stappen. Of hoe 
kinderen niet meer naar school kunnen na dat er draadloos internet (wifi) is geïnstalleerd. 
Waarom lezen of horen we nooit hoe het werkelijk in elkaar zit? Zijn er zoveel lobbyisten in 
Nederland en Europa?  
 
Of heeft de media ook de medeverantwoording voor dit drama in eigen land? Zijn ze niet 
onafhankelijk? 
 

Journalist 
Een journalist schrijft artikelen voor de krant, tijdschrift, website of maakt reportages voor 
TV of radio. Een journalist wil informatie en gaat ernaar op zoek. Hij/zij zoekt het uit, 
benaderd mensen, verdiept zich in het onderwerp en schrijft erover. Soms komen de 
opdrachten van een redactie, soms werkt de journalist als freelancer voor meerdere 
opdrachtgevers. De journalist is het verplicht aan lezer of kijker én aan degenen waar een 
artikel overgaat om informatie te publiceren die zo compleet mogelijk is en zo correct 
mogelijk is. Daartoe is 'wederhoor' onmisbaar om eventuele hiaten, fouten en 
eenzijdigheden in zijn berichtgeving te signaleren. Een journalist heeft: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1971
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Commissie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Commissie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mededinging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fusie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telecommunicatie
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✓ eerbied voor de waarheid. De lezer/ kijker heeft recht op de waarheid is een plicht 
van de journalist en bij het verkrijgen van nieuws, foto's en documenten zal de 
journalist op eerlijke wijze te werk gaan. 

 

Geen belangenverstrengeling 
De NVJ ( Nederlandse vereniging van Journalisten) zegt over een onafhankelijke journalist 
dat zijn/haar werk onafhankelijkheid moet zijn en elke schijn van belangenverstrengeling 
moet mijden. Geen materiële (zoals een smartphone of laptop) of immateriële vergoedingen 
mag aannemen want dat kan de berichtgeving beïnvloeden. Alleen als er een onafhankelijk 
artikel wordt geschreven kan het publiek erop vertrouwen dat het artikel op een 
professionele manier door journalisten van dagbladen, tijdschriften en radio en TV, 
gepresenteerd wordt.  
 
Onafhankelijkheid onder druk 

Uit een onderzoek van het Commissariaat voor de Media in juni 2015, is gebleken dat twee 
derde van de hoofdredacteuren van de Nederlandse nieuwsredacties vinden dat er anno 
2016 meer risico op schending van de redactionele onafhankelijkheid is dan vijf jaar geleden. 
Gezien het maatschappelijk belang van een onafhankelijke journalist is dit een zorgelijke 
ontwikkeling. De hoofdredacteuren zien als oorzaak: 

1. teruglopen van de financiële middelen, wat redacties kleiner maakt en zorgt voor 
meer freelancers, wat de kwetsbaarheid vergroot. 

2. webwinkels  
3. meer marktdenken en ‘ondernemende journalistiek’  
4. keuze van de onderwerpen 
5. dat in toenemende mate wordt bepaald door wat er leeft bij de gebruiker. En dat is 

niet altijd, vanuit journalistiek oogpunt, het meest belangrijke onderwerp. 
 
1.Teruglopen financiële middelen 
Door het teruglopen van de financiële middelen worden de redacties uitgehold, wat 
betekent dat er minder journalisten in vaste dienst zijn en meer freelancers bijkomen. 
Ontslagen journalisten beginnen vaak voor zichzelf als freelancer of ZZP’er. De werkwijze 
bepaalt een freelancer zelf maar ook zelf moet veel zelf regelen: de administratie, 
boekhouding, belastingaangifte en verzekeringen met betrekking tot ziektekosten en  
bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Een freelancer kan gemakkelijk meerdere 
opdrachtgevers (redacteuren ) hebben. Een redacteur is iemand die verantwoordelijk is voor 
de bewerking (redactie) van de inhoud van een krant, tv-programma of tijdschrift. Ze 
moeten schrijven wat de opdrachtgever wil, anders is het hun opdrachtgever niet meer en 
hebben ze minder inkomsten. Ook de samenwerking met de Public Relations (PR), is moeilijk 
te omzeilen. 
 
Een Britse onderzoeksjournalist Davies toonde in Flat Earth News aan dat driekwart van de 
geïnterviewde freelancers zegt dan dat hun werk uiteindelijk niet helemaal vrij is van de 
invloed van PR en geven aan dat voor journalisten in vaste dienst dit ook moeilijk te 
omzeilen is. Door het missen van een vast contract is een freelancejournalist soms genood 
om ook commerciële klussen aan te nemen wat ze kwetsbaar maakt voor 
belangenverstrengeling. Kwetsbaar om minder onafhankelijk te zijn.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Krant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tv-programma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdschrift
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2.Webwinkels 
Webwinkels kunnen de onafhankelijkheid van een redactie beïnvloeden. Het verkopen van 
producten die aan een mediaproduct worden gekoppeld, via internet, neemt ook in 
Nederland toe. Is de redactie dan nog wel eerlijk en vrij om zich kritisch uit te laten over de 
aangeboden producten? Wat de scheiding redactie-commercie betreft: de meerderheid (87 
procent) van de redacties is soms of vaak met marketingactiviteiten bezig. Dit was vijf jaar 
geleden in veel mindere mate het geval. Hebben adverteerders en sponsors invloed, of 
totaal niet? Hoofdredacteuren geven aan dat nieuwsitems nooit op verzoek van een 
adverteerder of sponsor wordt aangepast of weggelaten. Wel gebeurt het soms dat op 
verzoek een bepaald onderwerp kan worden opgenomen. Printtitels hebben geregeld te 
maken met specials, katernen of uitgaven over een bepaald thema. 

 
3.Meer marktdenken en ondernemende journalistiek 
Steeds meer journalisten zijn freelancers. Dat maakt dat ook de redacties meer en meer 
betrokken zijn bij marketing. De interactiviteit wordt steeds bepalender, omdat de 
gebruikers eenvoudig feedback kunnen geven op sociale media. Een redactie kan er dan 
voor kiezen populaire onderwerpen vaker te kiezen. Met het idee de lezer of kijker voelt 
meer betrokkenheid met dit een bericht. Het bereik van een titel neemt hierdoor toe en 
misschien ook de aantrekkelijkheid voor adverteerders. Ooit stond er een onzichtbare muur 
stond tussen redactie en advertentiediensten. De muur tussen redacties en 
advertentiediensten lijkt op deze manier gesloopt te zijn. Advertentiediensten kunnen 
journalisten inschakelen om artikelen te schrijven waar adverteerders dan op hun beurt voor 
betalen. 
 

4.Keuze van de onderwerpen 
Op grond van artikel 2.88 van de Mediawet 2008 bepalen omroepen zelf de vorm en inhoud 
van hun programma’s. Zij zijn daar ook zelf verantwoordelijk voor. Het Commissariaat voor 
de Media heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de programmering, en kan alleen 
optreden als omroepen mediawettelijke regels overtreden. Bijvoorbeeld de regels voor het 
uitzenden van reclame of de regels voor het laten sponsoren van programma’s. Een redactie 
bepaald dus welke onderwerpen er voorbij komen in de aflevering. 
 
 
Mede vanuit eigen nieuwsgierigheid en een gedreven redactie, worden programma’s vorm 
gegeven op TV. Waarom dan zo weinig praatprogramma’s die ons wijzer maken? 
Emotietelevisie is toch hot? Maak bekend dat er mensen in ons land zijn die moeten 
vluchten voor alle draadloos geweld. Ontslag moeten nemen omdat ze niet meer op het 
werk kunnen zijn. Geen auto meer kunnen rijden, geen terrasje kunnen pakken en nergens 
op vakantie kunnen. Niet in een bus of trein kunnen en niet naar de huisarts, tandarts of 
ziekenhuis kunnen. Maak dát bekend, de mensen moeten dit weten. Laat zien of lezen wat 
de elektromagnetische velden kunnen veroorzaken! Licht voor wat de schade aan de 
gezondheid kan zijn! Hoe dit werkt en waar op gelet moet worden wanneer je niet ziek wilt 
worden? De lezer/ kijker heeft recht op de waarheid en het is een plicht van de journalist. 
 

5.De adverteerder 
Zo wordt het mogelijk dat advertentiediensten journalisten inschakelen om artikelen te 
schrijven waarvoor adverteerders betalen. Zo kan een telecombedrijf zeggen dat het niet 
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mag om over de nadelen van een smartphone te schrijven of de officiële versie van de 
Gezondheidsraad, die zegt dat het de gezondheid niet schaadt, moet erbij staan. Een recent 
onderzoek naar de relatie tussen journalisten en voorlichters geeft aan dat er een correlatie 
bestaat tussen reclamebestedingen van een adverteerder, de hoeveelheid berichtgeving en 
de toon daarvan. Freelancejournalisten zijn afhankelijk van een opdracht, de tarieven staan 
onder druk en ze zijn niet in vaste dienst. Dat maakt het een kwetsbare situatie. Een situatie 
waar belangenverstrengeling op de loer ligt.  
 
De lezer/kijker 
Maar wil de lezer/kijker wel de waarheid horen? De invloed op de inhoud wordt ook bepaald 
door de lezer/kijker. Door interactieve TV, door de social media is contact met een redactie 
kort en heel direct. Bepaald een redactie aan de hand hiervan wat er gelezen of gekeken wil 
worden? Beseffen ze wel dat de ernstig elektrogevoelige geen deelname heeft aan de social 
media? Of wordt de mens liever niet geconfronteerd met zijn eigen kwetsbaarheid? Handen 
voor de ogen en het bestaat niet? 
 

Omzet reclames 
Volgens onderzoek naar advertenties groeit de omzet uit mobiele advertenties nog steeds. 
Het omzetaandeel van mobiele advertenties zal groeien naar 12,4 procent. Ben je dan wel 
helemaal eerlijk? Vooral wanneer duidelijk is dat de overheid van de telecom een flinke som 
geld heeft ontvangen om de mensen dom te houden? 
 
De overheid en de telecomindustrie 
In het blad Frontier Magazine, van november-december 2015, is in een artikel te lezen dat 
oud topmannen van KPN en Telfort vertellen over de schokkende waarheid waarom burgers 

niet gewaarschuwd mogen worden over wat elektromagnetische velden kunnen doen voor 
de gezondheid van een lichaam. Met name wat betreft de radiofrequente velden. Er zijn 
afspraken gemaakt tussen de overheid en de telecomindustrie. Afspraken ten koste van de 
burger.  
 
Het magazine Frontier 

In het artikel in het magazine Frontier wordt verwezen naar de Zembla-uitzending van 2004: 
‘ziek van mobiel bellen’. Daar vertellen oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. 
van den Hoeven van Genderen in deel 3 dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft 
betaald voor de licentierechten en dat de overheid dan moet zorgen dat het geen 
problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen en dat de telecom 
gewoon verder kan met de uitrol. Dat mensen niet verontrust zouden worden. In deel 5 
vertelt Smits dat wanneer dit wel het geval zou zijn, de telecom de zes miljard euro zou 
willen. Met andere woorden, eerlijk zijn kost geld. 
 

Hoofdstuk 12. 
Verboden reclame te maken 

 
Kusje met straling 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vET2rJtnalk
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Een reclamefilmpje wat veelvuldig te zien was in Nederland op TV zijn twee peuters die 
alleen in een woonkamer zijn in een hoog flatgebouw. Als speelgoed wordt een tablet 
gebruikt van de moeder, die tussen het echte speelgoed ligt. Een van de peuters krijgt de 
tablet in handen en ramt erop. De stem die ze horen lijkt op de stem van opa Henk, want 
beide peuters roepen tegelijkertijd; opa! Dan krijgen ze opa te zien op het beeldscherm, die 
in Dubai woont. Zonder het te beseffen maken de peuters een beeldbelverbinding met opa. 
Opa vraagt een kusje en beide peuters drukken een kus op de tablet. Wanneer opa vraagt of 
hij de moeder even mag hebben, drukt een van de peuters op het scherm en weg is opa.  
 
Niet in België en Frankrijk 
Het telecombedrijf negeert de Franse en Belgische wetgeving. Nieuwe wetten die gemaakt 
zijn om de gezondheid van jonge kinderen te beschermen tegen alle straling veroorzaakt 
door smartphones, Wifi, DECT telefoons, tablets en alles draadloze communicatie. In 
Frankrijk is wettelijk geregeld dat bij overtreding van deze wet er een flinke boete op staat. 
Ook is met dit filmpje de Nederlandse wet overtreden. Gelukkig voor KPN zit hier geen boete 
aan vast.  
 

Kusje met straling  
Met deze informatie is het reclamespotje van de KPN erg misplaatst. Door het vertonen van 
twee vrolijke en mooie peuters lijkt KPN de consument ervan te willen overtuigen hoe 
gemakkelijk beeldbellen is. Zelfs jonge kinderen kunnen videobellen met opa, is het idee. 
Belangrijk is het dat kinderen met grootouders in contact blijven toch? Niet beseffend dat de 
mooie vrolijke peuters tegelijkertijd een flinke dosis elektromagnetische straling absorberen. 
En het lijkt of KPN niet weet dat er overheden zijn die het met name het jonge kind 
beschermen! 
 

En in Nederland? 
Wanneer we naar de grondwet kijken zegt deze in artikel II-84, bij het hoofdstuk de rechten 
van een kind: 
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✓ Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn.  
✓ Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door  

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een 
essentiële overweging. 

 
Nederlandse Reclame Code Commissie 

Om alle reclame in de gaten te houden is er de Nederlandse Reclame Code Commissie. In de 
Reclame Code zijn regels vastgelegd waar een reclamefilmpje of tekst aan moet voldoen. De 
regels zijn opgesteld samen met de adverteerders, reclameadviesbureaus en media. Er zijn 
speciaal reclameregels voor jonge kinderen onder de 12 jaar en voor jeugdigen onder de 18 
jaar. Reclame voor deze groep moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
✓ reclame voor jongeren mag niet tot de aankoop van een bepaald product aanzetten 

door te profiteren van hun onervarenheid of hun goedgelovigheid; 
✓ reclame voor jongeren mag er niet toe aanzetten om hun ouders of anderen over te 

halen om het product te kopen waarvoor reclame wordt gemaakt; 
✓ reclame mag niet profiteren van het speciale vertrouwen dat jongeren hebben in 

ouders, leerkrachten of andere voorbeeldfiguren; 
✓ reclame mag kinderen niet zonder reden gevaarlijke situaties tonen; 
✓ reclame gericht op kinderen mag niet suggereren dat het hebben of gebruiken van 

een bepaald product hen een voordeel biedt ten opzichte van andere kinderen; 
✓ reclame gericht op kinderen mag dus in geschreven woord of in beeld en geluid, niets 

hebben waardoor kinderen op de een of andere manier worden misleid over de 
mogelijkheid en eigenschappen van het aangeboden product. Zijn deze regels in 
strijd met de Nederlandse Reclame Code, dan kan men een klacht indienen bij de 
 

✓ Reclame Code Commissie. Dit onafhankelijke klachtenorgaan beoordeelt vervolgens 
of een reclame in strijd is met de code van de stichting. Is een reclame in strijd met 
de regels dan moet het verwijderd worden. 

 

Reclames met draadloze apparaten 
Veel reclames gaan over producten die draadloos zijn en elektromagnetische velden 
genereren. Over smartphones, telecomproviders, smartwatches, smartbrillen, tablets, 
slimme energiemeters en/of beschermhoezen voor tablets en smartphones. Volwassenen 
ergeren zich aan de reclames, maar zijn niet zo snel beïnvloedbaar. Reclames wat jongeren 
betreft is vaak een groot vraagteken. Is de reclame, waar het gaat over beschermhoezen 
voor tablets voor baby’s, niet misleidend? Het is nog steeds niet officieel duidelijk of een 
tablet schade of niet aan een lichaam kan geven. Vooral baby’s en jongeren zijn de 
kwetsbare groep, omdat ze nog in de groei zitten. Kan reclame dan wel waar peuters met 
een smartphone bezig zijn? Of reclame die gaat over een product in een omgeving waar ook 
jongeren verblijven? In menig Europees land is dit wettelijk geregeld, maar niet in 
Nederland. In Nederland kan men wel een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. 
 

Klachten over draadloze apparaten 
De Commissie heeft al enkele keren geoordeeld over reclames waarin producten gepromoot 
werden die draadloos waren. Bijvoorbeeld een uitspraak van de reclamecommissie (15 juli 
2015) over de slimme meter. Het geval was dat op de website van de energieleverancier 
Enexis de vraag stond: ‘heb je last van de slimme meter als je in de buurt komt?’. Het 
antwoord op de vraag was: ‘neen, u zult geen last hebben van de straling van de slimme 

http://www.infonu.nl/artikel/147187.html
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meter’. De energieleverancier ging uit van de geldende richtlijnen. De Code Commissie heeft 
in haar conclusie deze uitspraak betiteld als een misleidende reclame, omdat er onjuiste 
informatie verstrekt werd. Want, ook al valt de straling binnen de norm, dit hoeft niet te 
betekenen dat men in het geheel geen last zal kunnen hebben, aldus de Commissie. Zowel 
volwassenen als kinderen verblijven in de omgeving van een slimme meter en kunnen er 
veel last van hebben. 
 
Eerste zitting 

Januari 2016 is er een zitting geweest bij de Reclame Code commissie over het filmpje van 
de KPN. Om duidelijk te maken dat de een kind ook rechten heeft en dit filmpje erg 
misplaatst is. Er waren vijf commissieleden met een secretaris aanwezig, een jurist en 
degene die de commercial van KPN waarvoor de zitting was, gemaakt heeft en de mensen 
die een protest hadden aangespannen. De voorzitter – werkzaam bij de Rechtbank 
Amsterdam –was erg belangstellend en vroeg de KPN honderd uit. KPN had moeite om 
antwoorden te geven en kwam herhaaldelijk terug op het feit dat ze zich aan de normen 
hielden. De commissieleden vroegen zich af of het niet mogelijk was of KPN samen met de 
andere telecombedrijven om de tafel gingen zitten om te kijken hoe hier mee om te gaan en 
of KPN niet een voorloper kon worden op dit gebied. Want tenslotte, vond de voorzitter, 
was er met hoogspanningslijnen eerst ook niets aan de hand en dat bleek achteraf wel het 
geval te zijn. KPN zou in ieder geval deze klacht met de Raad van bestuur gaan bespreken. 
 
Tweede zitting bij College van Beroep over misleidende reclame KPN 

17 mei 2016 is de tweede zitting over de reclame van de KPN waar peuters de smartphone  
 
 
bijna kussen, zo dicht zitten ze er bovenop. Er werd door de aanvragers gepleit voor het 
voorzorgsbeginsel en dat mensen geïnformeerd moeten worden over de evt. gevaren. Dat 
als excuus altijd gebruikt wordt dat er onder de normen gewerkt wordt, maar de normen 
gaan dus niet over de gezondheid maar over een opwarmingseffect. Het College wil nu 
oplossingen die de consument informeert over de mogelijke risico’s en het feit dat het niet 
op het lichaam gedragen moet worden. 
 
19 juni 2016 is de uitspraak van het College van Beroep bekend 

Het College van Beroep stelt dat voorkomen moet worden dat jonge kinderen blootgesteld 
worden aan elektromagnetische velden van een smartphone maar de reclame is niet ter 
aanprijzing van een smartphone maar om een dienst aan te prijzen waar een abonnement 
voor nodig is. En kinderen kunnen dat abonnement niet afsluiten en is de reclame dus niet 
op kinderen gericht. Het College van Beroep, wijst de klacht af. 
 

Reclamemakers, redacties en freelance-journalisten kunnen geholpen worden met een 
verbod op reclame maken waar het jonge kind niet in voor mag komen. Zoals in België en 
Frankrijk. 
 

Hoofstuk 13.  
De toekomst 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlTSMQka8TY
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Het internet der dingen 

Een definitie van het internet der dingen (Internet of Things, afgekort IoT) is: het internet, 
waar alledaagse voorwerpen draadloos mee aangesloten zijn en waardoor er gegevens 
uitgewisseld kunnen worden. Het is de intentie dat er meer dingen aangesloten zijn dan 
mensen, door gebruik te maken van sensoren en dingen. Er worden in Nederland al LoRa- 
netwerken geïnstalleerd, waarmee allerlei toestellen (dingen) eenvoudig en goedkoop met 
het internet der dingen verbonden worden. Dingen, huizen en hele steden moeten ‘slim’ 
worden.  
 
Visie internet der dingen 
De eigenaren van een aantal Telecombedrijven en andere bedrijven storten zich op het 
internet der dingen en willen dat veel dingen draadloos gaan werken. De visie is dan ook dat 
draadloze apparaten (‘slimme’) apparaten de hoofdrol moeten spelen op internet. Dat de 
meerderheid van de internetgebruikers, in deze visie bestaat uit gebruiksartikelen of 
apparaten die geïntegreerd zijn in een elektronisch systeem (hardware én software). 
Alledaagse voorwerpen worden zo een ding van het internet, en moeten communiceren met 
mensen en/of met objecten, en die op grond hiervan zelfstandig een beslissing kan nemen. 
 
LoRaWan of LoRa technologie 
The things network gebruikt ook de LoRaWan technologie ofwel LOng RAnge Wide-Area 
Network. Een netwerk waar kleine hoeveelheden data met lage bitsnelheid, over grote 
afstand, 10 tot 15 kilometer, met elkaar communiceren. Zonder wifi, of 2-, 3- of 4G. 
LoRaWAN heeft verschillende eindpunten. Het zijn sensoren of RFID (Radio-frequency 
identification) chips die contact maken met het netwerk.  
 
De communicatie tussen de eindpunten en de gateway (antenne) is afhankelijk waar het 
voor nodig is. Te denken aan: 
✓ een bootdetector. Wanneer de regen met bakken uit de lucht komt staat het dek van 

een boot al gauw vol met water. De boot begint te zinken maar niet met een sensor 
op de boot. De eigenaar krijgt een sms’je om het water te verwijderen en om erger te 
voorkomen; 

✓ een fietsdectector. Wanneer de fiets verplaatst wordt en er wordt gebruik gemaakt 
van het internet der dingen, dan wordt via een app een sms’je gestuurd; 

✓ koeien met een sensor. Lopen ze wel of niet in de wei? 
✓ het binnenmilieu. Door speciale sensoren op muren te plaatsen kan een werkgever 

beter de omgevingsfactoren beheren wat ten goede komt aan de werknemer en de 
arbeidsomstandigheden. En zo zijn er vele toepassingen en is het de bedoeling dat 
het netwerk gaat functioneren in vele steden. 

 

KPN en LoRa 
Ook de KPN heeft een proef met het internet der dingen en noemt het LoRa (Long Range 
Radio). Dezelfde techniek als het internet der dingen. KPN heeft de proef gehouden op de 
tweede Maasvlakte in Rotterdam. Gebleken is dat LoRa nog bereik had op plekken waar 
geen gsm-dekking meer was. KPN en Proximus zijn in 2015 begonnen met de uitrol van de 
nieuwe technologie. Er hebben zich ontwikkelbedrijven bij aangesloten, zodat er vele type 
verschillende sensoren en andere toepassingen op de markt komen en al zijn op basis van 
LoRa. De provider zal LoRa niet gebruiken als vervanging van 2g, 3g of 4g als mobiel netwerk, 
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maar de technologie specifiek inzetten voor internet der dingen toepassingen, zoals voor 
auto's, straatverlichting die op afstand aan of uit kan worden gezet en slimme afvalbakken 
die kunnen doorgeven wanneer ze vol zijn. Het netwerk is bedoeld voor apparatuur die niet 
constant een internetverbinding hoeft te hebben, maar alleen af en toe wat data moeten 
doorgeven. Daarom is de internetsnelheid beperkt van 0,3 tot 50kbit/s. 
 
LoRa Alliance 

KPN heeft zich in 2015 aangesloten bij de LoRa Alliance. Deze alliance is opgezet door grote 
bedrijven van over de hele wereld met de missie om Low Power Wide Area Networks 
(LoRaWan) wereldwijd te installeren. De alliance leden zullen samenwerken om een 
wereldwijd succes te maken van het internet der dingen (LoRaWAN), door kennis en 
ervaringen te delen. Naast KPN zitten Telecombedrijven als Bouygues Telecom, SingTel, 
Swisscom, Proximus en Fastnet in de alliance. Andere bedrijven zijn bijvoorbeeld IBM, 
Sagemcom, Kerlink, Actility, IMST, Eolane en Microchip. 
 
Gegevens van het Loranetwerk 
De wifi-hotspots hebben een veel groter bereik dan thuis: tot 15 km. 
De bandbreedte is echter beperkt: per apparaat ongeveer tien kilobit per seconde. Een 
gateway zorgt voor duizenden knooppunten. De frequentie van de gateway (antenne) is 868 
Megahertz tot 915 MHz. Het object heeft een IP-adres nodig om kenbaar te zijn. Door het 
internet der dingen neemt het aantal nodige IP-adressen waarschijnlijk explosief toe. De 
hotspots hebben een AA-batterij nodig die wel 10 jaar meekan.  
 
LoRa protocol 
LoRa is een belangrijke factor om de ontwikkelingen van het internet der dingen (IoT) te 
versnellen. Het is een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om apparaten, die maar 
weinig data gebruiken, te verbinden met het internet. Denk bijvoorbeeld aan 
straatverlichting, waarbij lantarenpalen op afstand aan- en uitgezet kunnen worden en 
prullenbakken die ‘vertellen’ dat ze vol zijn. LoRa is een nieuw soort technologie die 
apparaten van lange afstand aan het internet kan koppelen. Alledaagse voorwerpen worden 
zo een ‘ding’ van het internet, door met sensoren een draadloze verbinding te hebben met 
de PicoWAN of de LoRa gateway.  Bedrijven en instellingen kunnen hiermee hun 
dienstverlening en bedrijfsprocessen verbeteren, kosten verlagen of zelfs nieuwe 
verdienmodellen ontwikkelen. Woningen worden nog meer ‘slim’ gemaakt . Er wordt 
gebruik gemaakt van het LoRa protocol (LoRaWAN), een protocol voor mobiele netwerken 
dat speciaal is ontwikkeld om aan de hoge eisen van het internet der dingen, te kunnen 
voldoen. 
Eisen als bijvoorbeeld: 
✓ Beveiliging van het netwerk en beveiliging op het toepassingsniveau. 
✓ Lokaal gebruik als gebruik op grote schaal moet mogelijk zijn (schaalbaarheid) met 

gateways. 
✓ De software. 
✓ Dat de draadloze 'dingen' in staat zijn zelfstandig te kunnen samenstellen en 

verbindingen op te zetten. 
✓ De vindbaarheid. De gebruiker zal via een 'zoekmachine' willen weten waar een 'ding' 

zich bevindt. 
✓ Het kunnen managen van grote datavolumes. 
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✓ Nauwkeurige en juiste interpretatie van de door sensoren vergaarde gegevens 
kunnen weergeven. 

✓ Het kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. 
✓ Een creatieve oplossing voor de energievoorziening van de sensoren geven. 

 
Meerdere gegadigden zijn bezig om het LoRa-netwerk in Europa uit te rollen. Slimme dingen, 
slimme steden en slimme bedrijven. Het internet der dingen is een enorme groeimarkt. En 
miljarden apparaten/machines/wearables zullen online komen. 
 
Meer steden 
Het internet der dingen groeit ontzettend snel en men denkt dat er in 2020 tussen de 30 en 
75 miljard objecten deel uit zullen maken van dit netwerk. Het Amsterdamse concept van 
The Things Network, een LoRa(Wan)-netwerk, wil ook naar Eindhoven en Antwerpen. 
Daarnaast is in de Achterhoek een test bezig om te bekijken of agrariërs met melkkoeien en 
een melkrobot hier baat bij hebben. Veel klanten en geïnteresseerden vragen naar een 
netwerk met landelijke dekking om hiermee kansen en mogelijkheden van deze nieuwe 
technologie optimaal te kunnen benutten. KPN gaat de uitrol van het LoRa-netwerk daarom 
in Nederland versnellen en zal in 2016 in heel Nederland beschikbaar zijn. 
 
Frequentie 
De microgolven in het frequentiebereik van 800- 1000MHz. kunnen doordringen in de 
menselijke schedel en in de flora en fauna. Net als de 2G 900, die microgolven heeft van 
890- 915 MHz. en de LTE of 4G, met microgolven van 816 MHz. en 4G+. Men weet nog 
steeds officieel niet welke gezondheidsschade met name de 'lage' microgolven veroorzaken. 
 
Amsterdam heeft een gratis draadloos internet-netwerk erbij, als wereldprimeur 

Amsterdam heeft de wereldprimeur. De eerste stad met internet der dingen! Het hele 
project is samen met bedrijven en belanghebbenden in zes weken uitgevoerd. Het internet 
der dingen dekt vrijwel heel Amsterdam via tien LoRa-antennes. De antennes hebben een 
bereik van tien tot vijftien kilometer. Op 10 plekken in de stad zijn antennes geplaatst met 
de bedoeling dat het draadloos iOTnetwerk heel Amsterdam dekt. De achterliggende 
organisatie heet The Things Network en het netwerk in Amsterdam werd op vrijdag 21 
augustus 2015 geactiveerd. De masten zenden radiogolven uit met een groter bereik dan het 
wifi-signaal, met minder golflengte dan de meeste zendmasten en hebben een lager 
stroomverbruik. Het netwerk is bedoeld voor apparaten die geen 24/7 verbinding nodig 
hebben, maar slechts af en toe wat data moeten versturen. De mogelijkheden zijn vrijwel 
oneindig en de bedrijfswereld zal veranderen t.o.v. bijvoorbeeld: 
✓ De informatie over klanten. 
✓ Rechtstreekse toegang tot gegevens. 
✓ Vliegtuigmotoren die doorgeven wat er mis is. 
✓ Trends signaleren. 
✓ Automatisch berichten laten aanmaken. 
✓ In de sportschool worden middels sensoren gegevens over het sporten doorgestuurd 

naar een centraal punt en geanalyseerd voor een betere voortgang. 
 
LoRa-netwerk met 'picoWAN gateways' 

De picoWAN gateway is een stopcontact waar men het internet der dingen, mee op kan. Een 
soort van stekker die je in het stopcontact plaatst van de gateway (antenne) die buiten aan 
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de muur zit of op het dak is bevestigd. De PicoWAN moet dan met het LoRa-protocol 
werken. Dit heeft het elektronicabedrijf Archos aangekondigd. De dochteronderneming van 
Archos is picoWan, die de stekker verder ontwikkelt en het eind juni 2016 wil lanceren.  
 

PicoWAN als stopcontact 
Het netwerk is bedoeld voor het internet der dingen (Internet of Things-IoT) en moet vanaf 
juni 2016 uitgerold gaan worden met de LoRa-PicoWAN-gateways. Het zijn een soort van 
stopcontacten, die het eerste LP-Wan (Low Power- Wide Arena Network) Radiofrequente 
netwerk zijn voor het internet der dingen. De picoWan legt contact met een beschikbaar 
wifi-netwerk, dat is verbonden met een snelle internetverbinding. Vervolgens zet het 
stopcontact een draadloos netwerk, op basis van de LoRa technologie op. LoRa is een nieuw 
soort technologie die apparaten van lange afstand aan het internet kan koppelen. De 
voordelen zijn: 
✓ de afstand van het draadloze signaal komt kilometers ver; 
✓ het kan gemakkelijk uitgerold worden; 
✓ lagere kosten; 
✓ iedereen kan op het internet der dingen( wordt er gedacht); 
✓ software wordt gratis ter beschikking gesteld aan ontwikkelaars en systeembouwers. 

 
Het mag duidelijk zijn dat een elektrogevoelige hier niet blij mee is. 
 

PicoWan, de netbeheerder 
PicoWAN, is een bedrijf onder de vleugels van de Franse elektronicafirma Archos, waarvan 
Henri Crohas de oprichter is. Archos is een Frans multinational elektronicabedrijf en is 
gespecialiseert in het, onder ander, maken van smartphones, tablets en externe schijven. 
PicoWAN is een netbeheerder en een dochteronderneming van ARCHOS en Henri Crohas is 
de president van het bedrijf PicoWAN. 
 

Google maakt drone om 5G-internet te verspreiden 

Google wil internettoegang voor iedereen, met 5G. Vooral in de afgelegen gebieden en in 
ontwikkelingslanden hebben veel mensen nog geen toegang tot het internet. Om dat waar 
te maken is er in 2016 een proefproject, genaamd 'SkyBender' dat bestaat uit proefdrones. 
Het doel van project SkyBender is dat er duizenden drones in de atmosfeer zullen zweven, 
die de energie van de zon krijgen en zo overal gratis internet kunnen geven. Het project 
‘Loon’, is al operationeel en bestaat uit luchtballonnen die afgelegen plekken van onze 
planeet voorzien van internet.  
 
Snel 
Google wil 5G-internet dat 40 keer sneller is dan 4G. Dit willen ze bereiken met 
millimetergolven. Een hogere frequentie dan nu het gebruik is voor mobiel internet en 
mobiel bellen. Het probleem met de frequentiegolven van 4G, anno 2016, is dat deze niet 
zover reiken en er veel antennes voor nodig zijn. Naast de snelheid van 5G zijn de voordelen: 
✓ dat meer gebruikers tegelijkertijd op het 5G-netwerk kunnen; 
✓ het bereik van 5G zal veel groter zijn; 
✓ 5G geeft een veel stabielere en betrouwbare verbinding. 

 
Google Titan 
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In 2014 heeft Google het bedrijf Titan Aerospace overgenomen. Het heet nu Google Titan en 
is de luchtvaartdivisie van het bedrijf. Google Titan heeft daarvoor een enorme loods 
gehuurd in het plaatsje Truth or Consequences (New Mexico) Amerika. Technisch valt het 
project onder Google Access en Google Titan en zal met het droneproject ‘SkyBender’ nauw 
samenwerken met het project ‘Loon’. 
 
De drone Centaur 
De drone heeft als codenaam de naam Centaur meegekregen. Google wil gebruikmaken van 
een antenne-array die op de drone bevestigd wordt en de internetverbinding met de grond 
tot stand moet brengen. Een antenne-array bestaat uit een aantal zend- of 
ontvangstantennes, die met behulp van millimetergolven een goede verbinding in een of 
meer richtingen zullen bewerkstelligen. Het effect is dat de straling gebundeld wordt in een 
bepaalde richting. 
 
Millimetergolven 
Millimetergolven zijn golven die in het elektromagnetische spectrum liggen tussen de 
infrarode golven en de microgolven.  
 
 
Daaronder liggen de radiogolven, allemaal niet-ioniserende golven. Millimetergolven 
worden anno 2016 gebruikt om vanaf een afstand mensen virtueel te fouilleren, op onder 
andere luchthavens. De millimetergolfband wordt ook wel extreem hoog frequent (EHF) 
genoemd en is een frequentieband in het radiospectrum die van 30 gigahertz tot 300 
gigahertz loopt. De bijbehorende golflengte is ongeveer 10 tot 1 millimeter. De 4G-
frequenties hebben een golflengte van ongeveer 35 centimeter en een frequentie van 
ongeveer 30 megahertz tot 30 gigahertz. 
 
Antenne-array 
Door middel van een speciale antenne, een antenne-array, die op de drone bevestigd wordt, 
gaan de millimetergolven naar de gebruikers op de grond. Het nadeel van millimetergolven 
is dat ze erg gevoelig zijn voor de weersomstandigheden zoals mist, regen en sneeuw. Dat 
zou ondervangen kunnen worden met een antenne-array, waardoor de transmissie over veel 
grotere afstanden mogelijk wordt. Voor de signalen tussen antenne en zender wordt golfpijp 
gebruikt, een metalen buis om hoogfrequente elektromagnetische golven te transporteren. 
 
Project SkyBender 

Het project van de drones gezamenlijk heet het project SkyBender. Google is vanaf 2015 aan 
het experimenteren met een aantal drones. Dat testen gebeurt in New Mexico, bij de 
bedrijfshal op het terrein van Spaceport Amerika. Google zal tot augustus 2016 testen, tot 
zolang heeft Google ook van het federale communicatiecommissie (FCC) toestemming. Het 
FCC is een onafhankelijke overheidsinstelling voor de telecommunicatie. 
                                                                                                                                                                          
Google maps 
Naast internet met 5G kunnen de drones ook weersensoren en camera’s bevatten die 
beelden kunnen doorsturen voor het weer en voor Google Maps. De spanwijdte van een 
kleine drone is 50 meter, breder dan van een Boeing 767. 
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Nadelen 
Een nadeel van de millimetergolven (EHF) is dat de zender en ontvanger elkaar moeten 
kunnen ‘zien’. Nog een nadeel is dat anno 2016 niet duidelijk is wat alle draadloze techniek 
met de gezondheid van mens, dier en plant doet. Microgolven en millimetergolven vallen 
onder de radiogolven die volgens een aantal wetenschappers alleen een opwarmeffect 
heeft, dat voor een lichaam geen kwaad kan. Andere wetenschappers waarschuwen ook 
voor een negatief neurologisch en biologisch effect op de gezondheid van de mens. Net als 
bij een magnetron, die werkt op microgolven, maakt hier ook de mobiele communicatie 
gebruik van.  
 
De hogere frequenties van de magnetron warmen het voedsel op en iedereen weet dat er 
niet door het deurtje gekeken mag worden als de magnetron aanstaat en dat jaarlijks de 
magnetron nagekeken moet worden op lekstraling. En dan de millimetergolven. In 
vergelijking met de radiogolven en microgolven heeft de millimetergolf (EHF) een nóg korter 
bereik en een nóg kortere golflengte. Wat doet het met de mens? Google vertelde op 28 
januari 2016 dat het draadloos testen van de drones geen gezondheids- of milieurisico's 
geeft. Het is maar welke wetenschapper iemand wil geloven. 
 

 
Wifi uit de ruimte  

Het draadloos internet is niet meer weg te denken in deze digitale maatschappij. Voor velen 
is het de normaalste gang van zaken om overal draadloos op het internet informatie te 
zoeken. Vooral onze jongeren weten niet anders. Het lijkt de normaalste zaak dat overal 
draadloos gebeld kan worden. Mobiel, smartphone, tablet en zelfs met een horloge en bril. 
Wereldwijd is dit echter (nog) niet het geval. In landen waar gecensureerd wordt, kunnen 
mensen geen eerlijke en onafhankelijke informatie krijgen. In ontwikkelingslanden is nog te 
vaak de infrastructuur onvoldoende om internettoegang te realiseren. Outernet heeft de 
serieuze intentie om in 2015 honderden minisatellieten in een baan om de aarde te 
lanceren, zodat wereldwijd iedereen gratis het ongecensureerde internet op kan.  
 
Wat is Outernet 

Media Development Investment Fund (MDIF) is de organisatie achter Outernet. Deze 
organisatie ondersteunt de onafhankelijke media wereldwijd. Media welke nieuws leveren, 
informatie en discussie. De oprichter van Outernet, Syed Karim wil bereiken dat iedereen 
gratis toegang tot het internet heeft, zonder enige vorm van censuur. Zestig procent van de 
wereld leeft nog buiten de internetstructuur en dit is de doelgroep waar het Outernet zich 
op richt. Naast het doel gratis internet aan te bieden is een ander doel: het verstrekken van 
informatie aan iedereen. De bedoeling is dat er vanuit de ruimte, door gebruik te maken van 
satellieten, een korte-golfradiosignaal naar de aarde wordt gestuurd. 
 
Satellieten 
Als satelliet heeft Outernet de CubeSat in gedachte. Een CubeSat is een kleine satelliet in de 
vorm van een kubus. De CubeSat is slechts 10 centimeter en weegt 1 kilogram. Deze 
CubeSats bieden universiteiten en bedrijven de kans om ruimte-experimenten uit te voeren. 
De minisatellieten kunnen meeliften met te lanceren raketten, van o.a. de NASA en worden 
vervolgens in de ruimte ‘losgelaten’. De doelstelling van Outernet is om vanaf 2015, 
iedereen gratis kan internetten met WiFi vanuit de ruimte. 
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Lantaarn 
De CubeSat zendt data uit en deze wordt op aarde ontvangen door een ontvanger (Lantern). 
De Lantern verandert het signaal in digitale bestanden. Digitale bestanden als:  
✓ e-books;  
✓ webpagina’s;  
✓ nieuwsartikelen,; 
✓ muziek en video’s. 

 
Meer kapers aan de kust 
Naast Outernet zijn er nog vier bedrijven bezig met het bieden van een snelle wereldwijde 
WiFi dekking vanuit de ruimte. Namelijk: 
 
SpaceX 
Met 4000 kleine satellieten hoopt het ruimtevaart bedrijf internet op afgelegen plekken op 
aarde mogelijk te maken. 
 
Google 
Met 200.000 hooggelegen ballonnen (62,500 voet) ("Project Loon") De technologiereus 
Google gaat samen met de investeringsmaatschappij Fidelity Investments één miljard dollar 
investeren in het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX. Hierdoor worden Google en 
Fidelity Investments voor 10% eigenaar van het succesvolle ruimtevaartbedrijf en willen zij 
op die manier hun steentje bijdragen aan de bouw van 's werelds grootste netwerk van 
satellieten. 
 
OneWeb 
Het bedrijfsplan is om honderden miljoenen potentiële gebruikers die woonachtig zijn in 
plaatsen zonder [bestaande] breedbandtoegang te bereiken met 700 satellieten in een 
ronde baan om de aarde. 
 
Facebook 
Het Facebook Connectivity Lab wil met internet.org-initiatief, drones en satellieten de 
ruimte in en deze verbinden met lasers om het internet naar iedereen te brengen. 
 

Soorten satellieten 
Verschillende satellieten in de ruimte hebben een wetenschappelijke taak. Onder te 
verdelen in: 
 
Ruimtetelescopen 
De satellieten detecteren zwakke elektromagnetische velden uit de ruimte, observeren het 
aardmagnetisch veld en nemen tektonische bewegingen waar. Een bekende 
ruimtetelescoop is de Hubble. 
 
Communicatiesatellieten 
Voor draadloze data-overdracht voor TV-signalen, internetverkeer of mobiel 
telefoonverkeer. De schotels die op het zuiden geplaatst worden, vangen de TV signalen 
meestal op van de ASTRA satellieten. 

 

http://www.infonu.nl/special/7806.html
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Navigatiesatellieten 
Om de positie op aarde in te toetsen en vervolgens door het GPS (Global positioning system) 
systeem op de juiste plek uit te komen. Het GPS systeem is ontwikkeld voor gebruik door de 
strijdkrachten van de Verenigde Staten. Wanneer alles volgens planning verloopt zal in 2019 
het Europese satellietnavigatiesysteem (GNSS) Galileo, volledig wereldwijd operationeel zijn. 
 
Spionagesatellieten 
Meestal militaire projecten waar het de intentie is om de ‘vijand’ te observeren. De meeste 
grote landen in de wereld hebben wel een of meer spionagesatelliet (en). 
 
Weersatellieten 
Om nauwkeurig het weer voor morgen en de aankomende dagen te voorspellen. 
Weersatellieten geven met behulp van foto’s door over o.a. de aanwezigheid van wolken, 
sneeuwgebieden, luchtvervuiling (smog), saharazand en vulkaanuitbarstingen. 
 
Observatiesatellieten 
Het zijn min of meer dezelfde satellieten als de spionagesatellieten maar dan niet voor 
militair gebruik. Denk aan bijvoorbeeld aan Google-maps. 
 
Daarnaast hebben we nog grote satellieten die bemand worden: de ruimtestations. O.a. de 
ISS, waar ook Nederland aan meewerkt. Een ruimtestation kan zichzelf nauwelijks 
voortbewegen en worden bevoorraad door Space Shuttels. 
 
Wifi uit de ruimte is niet veilig 

Het wordt wel heel erg druk in de ruimte met alle plannen om satellieten te lanceren in een 
baan om de aarde voor Wifi. Volgens GUARDS (Globale Unie Tegen Stralingsimplementatie 
in de Ruimte), wordt het een nachtmerrie voor de volksgezondheid en alle leven op aarde. 
GUARDS is een internationale coalitie van diverse groepen die samenwerken om de globale 
WiFi vanuit de ruimte, te stoppen. GUARDS waarschuwt dat de geplande wereldwijde WiFi 
vanuit de ruimte de ozonlaag zal vernietigen, klimaatverandering toe laat nemen en dat het 
alle leven op aarde bedreigt: 
✓ De ozonlaag zal minder worden. De ozonlaag is een laag in de aardatmosfeer, tussen 

ongeveer 18 tot 50 kilometer hoogte in de stratosfeer. De ozonlaag beschermt al het 
leven op aarde door de meeste schadelijke uv-straling die afkomstig is van de zon, 
tegen te houden.  

✓ De verbranding van de vaste brandstof bij een raket geeft chloorgas, zoutzuur, 
stikstofoxyden, waterdamp (een broeikasgas) en aluminiumoxide deeltjes in de 
stratosfeer waar de ozonlaag steeds dunner van wordt. Aan het begin van een 
lancering is er 1.721.000 kg brandstof aan boord bij bijv. een Space Shuttle. Om deze 
de ruimte in te krijgen is 17 kg brandstof nodig. 

✓ Gezondheidsschade. Wifi is een gevaar voor de volksgezondheid. Wereldwijd tonen 
veel studies en wetenschappelijke onderzoeken aan, dat de draadloze technieken 
gezondheidsschade geven aan mens, dier en plant. Studie’s die anno 2015 genegeerd 
worden en de burger niet bereiken en zo kunnen zorgen voor de grootste pandemie 
ooit? 

✓ Meer ruimtepuin? Het ruimtepuin zal toenemen. Rond de aarde vliegen met grote 
snelheid (28.000 kilometer per uur) afgedankte satellieten en uitgebrande 

http://www.infonu.nl/artikel/130105.html
http://www.infonu.nl/artikel/134757.html
http://www.infonu.nl/artikel/135860.html
http://www.infonu.nl/artikel/122305.html
http://www.infonu.nl/special/5987.html
http://www.uitdaging.net/gezond/4G_mobiele_netwerken.html
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raketonderdelen: ruimtepuin. Ruimtepuin is te vinden op hoogte van satellieten die 
wetenschappelijk onderzoek als missie hebben en ruimtestations.  

✓ In 2009 knalde een satelliet uit elkaar toen deze op een afgedankte satelliet botste. 
Een specialist ruimtepuin, bij de ruimtevaartorganisatie ESA (European Space 
Agency), noemt deze situatie ‘ronduit gevaarlijk’. 

 

Proloog 
Het leven is een pijp kaneel, zei mijn vader zaliger altijd. Je zuigt erop en het is weg. Klopt pa, 
maar ik wil wel de kaneelstok zélf vasthouden. Maar goed dat je dit niet weet wanneer je 
geboren wordt. Dat je onbevangen en positief naiëf in het leven staat in de jeugdjaren. Dat 
je pas later beseft dat je de kaneelstok snel moet opeten omdat iedereen een stuk meewil. 
Misschien wel logisch, maar het gaat niet altijd op de manier zoals jij het zou doen. Neem de 
overheid. Keer op keer blijkt, de dan huidige regering zich te verslikken in de kaneelstok. 
Keer op keer gaan economische belangen voor. Getuige een terugkijk op het verleden: 
 
Asbest: onverwoestbaar en veel toegepast 

Begin 1900 heel veel toegepast in woningen en bijgebouwen. Op landweggetjes zelfs, in de 
nabijheid van de asbestfabriek. Ondanks waarschuwingen dat de asbestvezels abestose, 
mesothelioom en longkanker veroorzaken kan is het pas in 1993 verboden. Het verwijderen 
is nu meer dan 100 jaar later een vreemd gezicht om te zien. Mannen met witte pakken aan 
en een witte capuchon op met een masker voor het gezicht waar door ze op een varken 
lijken. Een soort gasmasker met een groot en lang neusstuk welke vastzit aan een slang naar 
een tuig om het middel. Met geïmproviseerde douches in de nabijheid om de witte pakken 
af te spoelen voordat ze weer naar de thuissituatie gaan.  
 
En hoe ging het met roken 

Er geldt anno 2016 een rookverbod op de werkplek en in openbare gebouwen en ruimtes, 
zoals ziekenhuizen, concertzalen en luchthavens. Ook geldt sinds 10 oktober 2014 het 
rookverbod voor de hele horeca. Aan jongeren onder de 16 jaar mogen geen tabaksartikelen 
worden verkocht en het kabinet is van plan de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te 
verhogen van 16 naar 18 jaar. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Is het volgende 
waarvan de regering niet wil inzien wat de consequenties zijn, de draadloze communicatie?  
Wanneer komt er in Nederland op elke mobiel, smartphone en tablet te staan:   
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Veel protest 
Er is veel protest in heel Europa, in heel de wereld. In onze media is dit jammer genoeg niet 
terug te vinden. Mensen willen de antenne- installaties niet in de buurt en in hun omgeving. 
Dat lees je tot vervelends toe, maar meer ook niet. Groot gelijk dat ook niemand deze grote 
masten in de achtertuin of in het zicht wil hebben. Maar hebben deze mensen dan ook geen 
mobiele telefoon? Hebben deze mensen dan ook de computer gedraad? Leven deze mensen 
er dan ook naar, is wat ik me afvraag. De niet in mijn achtertuin maar vraag me niet waarom 
mensen? Geen UMTS mast in de buurt dan ook niet mobiel bellen! Dan is de mast niet 
nodig. Hink niet op twee gedachten want dit gaat dus ten koste van de echte EHS’ er. Besef 
dat het aanbodspel een vals en gemeen spel is waar de smartphonende mens en wifi 
gebruiker het slachtoffer van zal worden. Worlth Health Organization, Nederlandse 
Gezondheidsraad, en overheid: geef duidelijkheid!  
 
 
Zo creëer je een situatie die voor niemand wenselijk is. Al zeker niet voor de EHS’ er. 
Gelukkig, aan de ene kant dat ze er zijn en mensen kunnen waarschuwen. De kanariepietjes 
van deze maatschappij. Mensen kunnen toch zelf na denken? Of hebben de 
elektromagnetische golven van DECT, antenne- installaties, wifi , smartphone en alle 
draadloze apparatuur ons denken al aangetast? Is dit wat de ‘machthebbers’ wereldwijd 
willen? 
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Bijlages 
Wat is HAARP 

 
De fundamentele doelstelling is kennis verkrijgen van natuurverschijnselen die zich 
voordoen in ionosfeer van de aarde. HAARP ziet grote meerwaarde in dit onderzoek m.b.t. 
communicatie- en navigatiesystemen voor zowel militaire alsook civiele toepassingen. 
Het HAARP-project is erop gericht om een 3.6 megawatt signaal, variërend van 2.8 tot 10 
megahertz op de hoog frequentband, uit te zenden in de ionosfeer. Dit signaal kan zowel in 
pulsen als in een constante golf worden uitgezonden. Vervolgens wordt het effect van het 
signaal bestudeerd met instrumenten zoals VHF- en UHF-radars, HF-ontvangers en optische 
camera’s. HAARP faciliteiten staan onder andere in Alaska, Puerto Rico, Noorwegen en 
Rusland. Verschillende HAARP faciliteiten maken gebruik van: 
-HF (VHF= very high frequency) en UHF (ultra high frequency) zenders en  
-Wetenschappelijke observatie- instrumenten waaronder een aardinductiemagnetometer, 
een digisonde en een inductiemagnetometer ( deze regelt het veranderende 
geomagnetische veld in de Ultra Low Frequency (ULF of ELF)  
Deze instrumenten vereisen een rustige elektromagnetische locatie. Deze locaties zijn alleen 
uit de buurt van steden en woonwijken gevonden. Mijn opmerking is dat ik als mens ook 
graag een locatie wil waar het rustig is qua elektromagnetische velden. Een plek wat bijna 
niet te vinden is en zo langzamerhand vraag ik me af of dit er überhaupt nog wel is? Voor 
deze instrumenten dus wel en vervolgens lijken deze de atmosfeer te ‘ bevuilen’. Want wat 
doen deze HF zenders? 
 
ELF ( extreem laagfrequent) heeft een frequentie van 0 tot 300 Hz. 
LF (laagfrequent) van 4 tot 100 kHz,  
HF (hoogfrequent) heeft een frequentie van 3 MHz tot 30 MHz  
VHF (very high frequent) van 30 tot 300 MHz 
UHF (ultra high frequent) van 300 MHz tot 3000MHz ofwel 3 GHz.  
 
HF zender 
Deze wordt dus gebruikt voor onderzoek van de ionosfeer. De ionosfeer wordt door HAARP 
gebruikt voor elektromagnetische interacties. De ionosfeer, het bijna vacuüm ijle gebied, 
boven de troposfeer en stratosfeer. Deze laatste twee niveaus van de atmosfeer waar het 
weer bepaald wordt.  
 
Nicolas Tesla ontdekte in het begin van 20ste eeuw dat in de ionensfeer van onze planeet een 
enorme hoeveelheid elektrische energie zit. Daar de atmosfeer zich als een isolerend 
lichaam gedraagt, heeft Tesla eruit afgeleid dat het geheel (ionosfeer, lucht, aarde) een 
gigantische natuurlijke elektrische condensator vormde. Het basisprincipe van HAARP berust 
heel simpel op het opvangen van deze ionische energie om haar op een bepaalde manier te 
herverdelen.  
 
Het wijzigen van de dichtheid van de natuurlijke isolerende stof van de aardse atmosfeer 
veroorzaakt een gecontroleerde elektrische ontlading.  
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ultrakorte_golf
http://nl.wikipedia.org/wiki/UHF_(radiospectrum)
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Deze operatie doet de positieve geïoniseerde elektrische ladingen ombuigen naar de 
negatieve bodem van de aarde, die hen aantrekt. HAARP vervoert grote hoeveelheden 
elektriciteit d.m.v. het overdragend element van radio- elektrische golven. Dit proces wordt 
gerealiseerd door een bundel richtgevende radiostraling met grote kracht naar het 
ionosferische schild te richten. Dat begint dan te resoneren. De geïoniseerde atomen van de 
hoge atmosfeer beginnen te schommelen en gaan naar een hoger toerental, dat van hun 
resonantiefrequentie. Dan wordt de ionosferische plek waarop gericht is getransformeerd in 
plasma en wordt, net als een spiegel, weerkaatsend. De HAARP golf wordt zo naar de aarde 
gezogen, voorzien van nieuwe eigenschappen. De zenderpolen van het antenneveld zijn bij 
elkaar gezet in de vorm van een kruis. Dit procédé polariseert het HF zendsignaal op 
zodanige wijze dat zij zich spiraalvormig verbreidt. Het is deze draaiende golfbeweging die 
de, door de ionensfeer gevangen ionen, zal ‘ losrukken’. De gewonnen elektrische ladingen 
zullen dan in de ruimte vervoerd worden d.m.v. elektrostraling met een hoge 
plasmadichtheid. Deze elektromagnetische golfstromingen, bezield met hoge snelheid, laten 
een baan zien, loodrecht op de lijnen van het magnetisch veld van de aarde. Terwijl ze zich 
van de ene pool naar de andere verplaatsen. In de loop van hun reis in de tropopauze ( een 
gedeelde van de atmosfeer welke de overgang is van de troposfeer en de stratosfeer, waar 
het weer bepaald wordt) veroorzaken zij een toenemende reeks, klimatologische 
veranderingen.  
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Betutteling van de overheid 

De belangen moeten hetzelfde zijn van burgers en overheid. Iedereen wil dit zo goed en 
eerlijk mogelijk zien. In een democratie is de gang van zaken dat er uit burgers een overheid 
wordt samengesteld. Een overheid die werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en 
duurzame samenleving. In Nederland waar een democratie heerst is het belangrijk dat 
iedereen zich in vrijheid en veiligheid kan ontplooien. Democratie stamt af van het Griekse 
woord volksheerschappij. Samen met de burger, in het belang van de burger en waar 
iedereen wat aan heeft en zich in vinden kan. Luisteren wat er speelt bij de burger en daar 
naar handelen. Niet pas over tientallen jaren. Ook zijn er zoveel betuttelende regeltjes. 
Regels in wetten waar je van denkt; dat ís jullie taak niet! Of dit is wel juist gedacht, maar 
hoort niet in een wet. Dan krijg je wat de overheid wil, moet de burger doen. Dan krijg je het 
aloude machtsspelletje van wie de baas is.  
Betuttelende regels zoals: 
✓ het rookverbod;  
✓ basisschoolkinderen smaaklessen geven om te leren waar voedsel vandaan komt en 

hoe het gemaakt wordt; 
✓ promoten van borstvoeding;  
✓ verbod van oude auto’s in steden. Hebben elektrogevoeligen niet een auto met zo 

weinig mogelijk moderne snufjes, om niet ziek te worden? 
✓ verbod om alcohol aan jongeren te verkopen. Hier zijn de ouders toch voor; 
✓ asbestdaken in Nederland verbieden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met 

asbesthoudende dakbedekking deze moeten verwijderen. Slaat de overheid nu niet 
door? 

✓ de Nederlander moet minder vlees eten omdat bij de vleesproductie veel 
broeikasgassen vrijkomen; 

✓ om hokken en keten aan te pakken waar jongeren veel drank drinken; 
✓ de gloeilamp verbannen ten gunste van de milieuvriendelijker spaarlamp (die 

achteraf niet zo milieuvriendelijk bleek);  
✓ Nederlanders worden in voorlichtingscampagnes aangesproken om orgaandonor te 

worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsevier.nl/web/10194089/Nieuws/Politiek/VVD-roept-op-tot-proefproces-tegen-rookverbod.htm
http://smaaklessen.kennisnet.nl/
http://www.elsevier.nl/web/10194063/Stijl/Gezondheid-Gezin/Gezin/Zuigelingenzorg-baby-hoeft-niet-aan-de-borst.htm
http://www.elsevier.nl/web/10153822/Nieuws/Cultuur-Televisie/Halal-en-Donorshow-TV-momenten-van-het-jaar.htm
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Van gloeilamp naar spaarlamp, nadelen en gezondheid 

Tussen september 2009 en 2012 is de gloeilamp stapsgewijs uit het de handel en uit het 
productieproces verdwenen. De gloeilampen die nog in voorraad waren mochten na 1 
september 2012 nog wel verkocht worden. In 2013, een jaar nadat de gloeilamp verboden is, 
heeft meer dan de helft van de Nederlanders al de gloeilampen lampen in huis vervangen 
door een energiezuinig exemplaar. Alleen de gloeilampjes met een vermogen van 7 watt of 
lager, zijn nog toegestaan.  
 
Waarom de gloeilamp eruit moest 
De gloeilamp staat bekend om zijn lage rendement. Het rendement is het zichtbaar licht dat 
de lamp produceert per hoeveelheid energie die erin wordt gestopt. Het rendement van de ‘ 
gewone’ gloeilamp ligt tussen 5 en 10%. Dit wil zeggen: bij een 100Watt lamp wordt slechts 
5 tot maximaal 10 watt omgezet in zichtbaar licht. De rest gaat verloren in de vorm van 
onzichtbare warmte. En dit is de reden van het uit de handel nemen van de gloeilamp. Het 
energieverbruik zal dalen is de verwachting. 
 
Toen kwamen de spaarlampen 
Een spaarlamp is vaak een soort opgevouwen TL lamp, of heeft de mooie ronde vorm van de 
gloeilamp. Een spaarlamp past in een normale lampfitting. Bij een spaarlamp gaat de stroom 
door een buis die gevuld is met kwikdamp! Spaarlampen bevatten kwik, een stof die enorm 
schadelijk is voor mensen, dieren en planten. Bij mensen vooral voor de hersenen, het 
zenuwstelsel, de lever en de nieren. Na de introductie van de spaarlamp bleek ook al snel 
dat er straling van af kwam. Gloeilampen veroorzaken nauwelijks of geen 
elektromagnetische straling, spaarlampen daarentegen veroorzaken aanzienlijk wat 
radiofrequente straling (in het frequentiegebied tussen 25 en 100 kHz). Uit metingen van het 
onafhankelijke Franse onderzoekscentrum CRIIREM blijkt dat de stralingsniveaus bij 
spaarlampen tot op 1 meter afstand nog heel hoog zijn.  
 
Een spaarlamp in een leeslamp, laaghangende armaturen en een leeslampje naast je bed 
kunnen een laagfrequent veld geven van wel 180 V/m (volt per meter) geven. Wat je merkt 
is een gevoel van onbehagen, want een lichaam kan gemakkelijk met tientallen V/m worden 
opgeladen. Dit kan voor de lange termijn één van de oorzaken zijn van elektrogevoeligheid, 
vooral in samenwerking met de vele draadloze apparaten in de woning, de laatste jaren. 
Is er dan niet goed nagedacht over de spaarlamp? Energiebesparing lijkt belangrijker te zijn 
dan de gezondheid van mensen. De spaarlamp nam het massaal over van de verboden 
gloeilamp. Maar in 2014 lijkt ook het einde in zicht te zijn van de spaarlamp. Ja, er wordt 
energie bespaard, maar na de introductie van de spaarlamp bleken er aan de spaarlamp wel 
heel veel nadelen te zitten. Nadelen zoals 
 
1 UV straling 
Er komt energie vrij in de vorm van Ultra Violette (UV) straling, die door het laagje poeder 
aan de binnenkant wordt omgezet in wit licht. UV-B en sporen van UV-C-straling. Vooral de 
UV-C straling, die van nature niet op aarde voorkomt, is zeer schadelijk. 
 
 
 

http://www.infonu.nl/artikel/119797.html
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2 RF straling 
Spaarlampen geven radiofrequente straling (in het frequentiegebied tussen de 25 en 100 
kHz.) Bij meting blijkt dat het stralingsniveau bij spaarlampen op 1 meter afstand zelfs, nog 
heel hoog zijn! De waarschuwing is dan ook om voldoende afstand te houden en ze niet 
gebruiken als bureaulamp, bedlamp of leeslamp. De elektromagnetische straling veroorzaakt 
door de spaarlamp staat bekend als vuile stroom. 
 
3 Kwik 
Wanneer een spaarlamp breekt of springt, moet de ruimte direct verlaten worden voor 
tenminste 15 minuten. De spaarlamp bevat het zeer giftige kwik dat bij inhalering 
verschillende klachten kan veroorzaken, zoals; migraine, desoriëntatie maar ook 
kwikvergiftiging. 
 
4 Kankerverwekkende stoffen 
Stoffen zoals: 
✓ fenol(of hydroxybenzeen). Fenol is giftig bij opname door de mond, bij inhalatie en 

huidabsorptie; 
✓ naftaleen. Naftaleen is gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu; 
✓ styreen (of ethenylbenzeen) Styreen heeft een vlampunt van 32 graden waardoor 

vrijkomende dampen snel potentieel explosiegevaarlijk kunnen zijn. 
 
5 Vlamvertragers (PBDE’S) 
Dit zijn chemische stoffen die in spaarlampen zitten. Ze stapelen zich op in een lichaam en 
worden in verband gebracht met verstorende effecten op het hormonaal systeem, het 
voortplantingssysteem, de lever en de schildklier. Ook kunnen ze aanleiding geven tot 
neurologische effecten en kanker. 
 
6 Sommige spaarlampen bevatten nano-deeltjes 
Op sommige spaarlampen bevindt zich aan de buitenkant een laagje titaniumdioxide. Dit 
titaniumdioxide bestaat uit ultrakleine ‘nano’-deeltjes. Over de gezondheidseffecten van 
deze nano-deeltjes bestaat nog veel onzekerheden voor het lange termijneffect. 
 
7 Spaarlampen geven een verminderde melatonine-productie 
Wetenschappers waarschuwen dat het grote aandeel van blauw licht bij spaarlampen kan 
leiden tot een verminderde productie van het hormoon melatonine. Het natuurlijk hormoon 
van het slapen en waken. Andere wetenschappers zeggen dat de elektromagnetische velden 
daar de oorzaak van zijn. 
 
8 Spaarlampen kunnen een allergie veroorzaken 
Mensen met gevoeligheid voor allergieën kunnen er verschillende huidaandoeningen van 
krijgen, enkel door het in te ademen of aan te raken. 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 

http://www.infonu.nl/artikel/120483.html
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Halogeen verlichting en de transformator 
Ook de halogeenlamp werd de hemel in geprezen. Weg gloeilamp, kies voor 
halogeenverlichting! Een halogeenlamp is eigenlijk een gloeilamp waarbij de lamp gevuld is 
met een gas onder hoge druk. Aan dit gas wordt een kleine hoeveelheid halogeen (broom of 
jodium) toegevoegd. Een halogeenlamp heeft eveneens een hoger rendement dan een 
gloeilamp. Bovendien ook een langere levensduur. Naast de, vaak buisvormige, 230V 
halogeen-lampen is vooral de kleine laagspanningshalogeenlamp (12V) populair geworden. 
 
Nadeel is dat er altijd een transformator voor nodig is. De halogeenlampen zelf geven weinig 
straling maar de transformator geeft een zeer sterk elektromagnetisch veld. 
Halogeenlampen in een plafond, kunnen zodoende een frequentie (straling) afgeven wat 
door het gehele plafond wordt gedragen (bijvoorbeeld in een systeem plafond). 
Halogeenlampen zijn qua rendement beter dan de gloeilampen maar gebruiken wel meer 
energie dan spaarlampen en LED lampen. Vanaf 2016 mogen daarom alleen de meest 
zuinige typen nog worden verkocht. 
 
LED lampen, de ideale lampen? 
Een LED is een elektronische component, een diode (een elektronisch onderdeel dat de 
elektrische stroom zeer goed in één richting geleidt) die licht uitzendt als er een stroom in 
doorlaatrichting doorheen wordt gestuurd. Het licht van een LED lamp is een kwikvrije 
energiebron en is al langer verwerkt in autolampen en andere toepassingen. Het zijn de felle 
blauwe autolampen die sommige mensen in het donker compleet verblinden en vervolgens 
hoofdpijn door krijgen. Deze light emitting diodes (LED) hebben de toekomst omdat ze 
weinig stroom vragen, lang mee gaan en het rendement hoog is, zegt men. LEDlampen 
werken op gelijkstroom en in Nederland werkt ons lichtnet op wisselstroom. De gelijkstroom 
moet ‘getransformeerd’ worden en dit gaat via een schakelende voeding. Hinderlijke velden 
geeft dit waar niet zeker van is wat dit doet met de mens. Net als bij spaarlampen geven 
LEDlampen vuile stroom. 
 
Nog meer overeenkomsten met de spaarlamp 
Ledverlichting wordt anno 2017 als de opvolger van de gloeilamp bestempeld. Het verschil 
met een gloeilamp is dat de LEDlamp 90% besparing geeft ten opzichte van de gloeilamp. 
Maar is de LEDlamp wel zo veilig? Recente studies wijzen uit dat ook in LEDverlichting giftige 
stoffen zitten. Onderzoek aan de Universiteit van Californië, (waar een selectie van 
LEDlampen werden uitgetest) wees uit dat LEDlampen nikkel, lood en arsenicum bevatten. 
De witte LEDlampen bevatten minder lood maar juist wel weer meer nikkel. Bovendien zijn 
het vaak grondstoffen die de druk op uitputting van deze grondstoffen zeer hoog maken. De 
LEDverlichting geeft 'toxische belasting’ van het netvlies. Het intense LEDlicht kan een gevaar 
voor de ogen zijn. 
 
Goed nieuws 
De gloeilamp wordt gemist! De warme kleur van de gloeilamp geeft het mooiste licht dat er 
te vinden is, vinden veel mensen.  
 
 
De duurzame opvolgers missen die warme gloed. En er is goed nieuws: misschien komt de 
gloeilamp terug met zijn warme licht als duurzaam. 
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De warme gloed 
De kleur van het licht heet lichtkleur en wordt uitgedrukt in Kelvin (K). Behalve in Kelvin 
wordt de lichtkleur ook in mired (M) aangegeven. Mired wat staat voor micro reciprocal 
degree, en is gelijk aan 1.000.000 gedeeld door de kleurtemperatuur in Kelvin. Bijvoorbeeld: 
wanneer de kleurtemperatuur 25.000 K is dan is de kleurtemperatuur in mired 40. 
Hoe hoger het aantal Kelvin, hoe kouder de kleur van de lamp. Dus hoe lager het aantal 
Kelvin, hoe warmer de kleur is. Over het algemeen zal de lichtkleur in huis tussen de 2700K 
en 3000K zijn en de nieuwste generatie ledlampen slagen erin om anno 2016 een warmer 
licht te produceren dan in het begin van de 21ste eeuw. Toch blijven veel mensen heimwee 
hebben naar de ouderwetse gloeilamp met zijn warme lichtkleur. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Komt de gloeilamp terug? 
We hebben de gloeilamp in de ban gedaan omdat hij maar ongeveer 5% van de energie die 
je erin stopt, omzet in licht. 95% van de energie gaat immers verloren in de atmosfeer als 
warmte. Amerikaanse wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
hebben een gloeilamp ontwikkeld met een twee keer zo hoge efficiëntie. Het principe van 
deze nieuwe techniek voor een gloeilamp is eenvoudig: de lamp moet minder warmte 
uitstralen. Dat wordt bereikt door de gloeidraad aan te passen. Niet de klassieke gloeidraad 
die we kennen uit de gewone gloeilampen, maar een gloeidraad opgevouwen in 
accordeonvorm van wolfraam voorzien van een speciale kristallen structuur. De kristallen 
vormen een soort filter en spiegel en de energie die doorgaans verloren gaat, wordt 
teruggekaatst, terwijl het zichtbare licht wordt doorgelaten. Het teruggekaatste licht wordt 
weer omgezet naar het zichtbare spectrum. 
 
Wolfraam is een moeilijk te delven en te bewerken metaal, daarom werden voor de ‘oude’ 
gloeilamp andere materialen gebruikt, zoals koolstof, platina of osmium. De onderzoekers 
spreken van 'lichtrecyclage' omdat de energie die ontsnapt meteen weer teruggaat naar de 
gloeidraad waar het nieuw licht kan creëren. Zo beweren de wetenschappers dat de 
gloeilamp 2.0 een rendement van 40% heeft en een ledlamp zo’n 14%. Ook kan de nieuwe 
lamp de helft goedkoper zijn dan een ledlamp, volgens MIT. 
 
Nog niet te koop in 2017 
De verbeterde gloeilamp is nog niet te koop, maar het zou het energieverbruik in heel wat 
landen drastisch kunnen laten dalen. En ook de CO2-uitstoot die bijdraagt aan de 
klimaatsverandering. Maar of de verbeterde gloeilamp zijn comeback gaat maken is nog af 
te wachten. De gloeilamp is immers sinds 2012 door de Europese Unie verboden. Toch niet 
goed over nagedacht in 2012. 
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De slimme meter willen opleggen 

De slimme meter geeft automatisch aan de energieleverancier of netbeheerder hoeveel gas 
en elektriciteit er verbruikt wordt. Alle huishoudens en kleine bedrijven in Nederland 
worden voorzien van een slimme meter. De uitrol van de slimme meter gaat 1 januari 2015 
van start. Maar zitten we daar op te wachten? Hebben we een keus? Ja, gelukkig hebben we 
een keus! Weigeren of toestaan. Het kabinet wilde de meter in eerste instantie verplicht 
invoeren, maar in de Eerste Kamer werd hier een stokje voor gestoken. Zij bepaalde dat 
consumenten de mogelijkheid moet hebben om het apparaat te weigeren. 
 
Waarom een slimme meter 
In 2011 is besloten om de elektriciteitswet en de Gaswet uit 1998 te herzien. Voor 2020 
worden alle analoge gas- en elektriciteitsmeters in heel Europa vervangen door digitale 
meters. Met de slimme meter moet worden ingespeeld op ons veranderde energiegebruik. 
In 2011 is daarom door de Eerste en Tweede kamer besloten dat netbeheerders de slimme 
meter móeten gaan aanbieden. Na veel gebakkelei over het wel of niet verplichten gaat in 
januari 2015 nu de grootschalige uitrol van de slimme meter plaatsvinden in Nederland. Mét 
een keuzemogelijkheid. 
 
Uitrol van de slimme meter 
Het project van de invoering van de slimme meter is begonnen in 2012. Tussen januari 2012 
en december 2013, twee jaar lang, zijn bijna zeshonderdduizend oude energiemeters 
vervangen voor de nieuwe slimme meters. Deze tijd is gebruikt om te evalueren. De 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) constateerden dat er geen belemmeringen zijn voor een landelijke introductie. Eind 
april 2014 werd dan ook het fiat gegeven dat er begin 2015 gestart kan worden met de 
grootschalige uitrol van de slimme meters. 
 
Doel van de slimme meter 
De redenering achter de invoering van de digitale energiemeters zijn: 
middels nauwkeuriger eindafrekeningen, de verbruiker stimuleren tot beter inzicht in het 
energieverbruik en zo hopen tot verantwoord omgaan met gas, water en stroom, welke tot 
besparing zal leiden en  beter beheer van het energienet door de netbeheerder met het oog 
op de toenemende hoeveelheden zonne- en windenergie. 
 
De mogelijkheden 
De slimme meter kan op afstand bediend en uitgelezen worden door de netbeheerder. 
Daarnaast heeft de slimme meter de mogelijkheid voor de netbeheerder om op afstand 
andere apparatuur te bedienen. Zo kan bijvoorbeeld de elektriciteit afgesloten worden, 
bijvoorbeeld bij wanbetaling of bij (dreigende) overbelasting van het net. Slimme 
elektriciteitsmeters werken met twee mogelijke systemen: 
✓ draadloos met hoogfrequente, gepulste elektromagnetische straling (tientallen 

stralingspieken per minuut); 
 
 
 
✓ een powerline/homeplug-systeem waarbij er blootstelling is aan laagfrequente 

elektromagnetische straling welke vuile stroom geeft. 

http://www.infonu.nl/artikel/119842.html
http://www.infonu.nl/artikel/120483.html
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Is een slimme meter dan gevaarlijk? 
Nederland is niet het eerste land waar de slimme meter werd geïntroduceerd. Andere 
landen gingen ons voor en wereldwijd ontstonden hevige protesten tegen de invoering van 
slimme meters. 
30-8-2010: twee gemeenten in Californië vragen uitstel voor plaatsing van de slimme meter 
voor hun burgers. Dit omdat niet duidelijk is wat de gevaren zijn en de nadelen. 
11-12-2010: hevig protest van burgers in Santa Rosa (USA) tegen de invoering van de slimme 
meter. Dit omdat na de invoering van de eerste slimme meters mensen 
gezondheidsproblemen en klachten kregen. 
5-5-2014: tijdens een protest tegen de slimme meter in Ierland ging het er hard aan toe. 
Ierse netbeheerders wilden de slimme meters plaatsen tegen de wil van de bewoners in. Het 
gevolg was dat hele buurten gingen protesteren tegen dit onrecht. De protesten gaven 
gewonden en vele arrestaties. 
 
De bezorgdheid met betrekking tot de privacy is groot. Overheden hebben door dit 
tegenwerken van burgers geen keus dan de verplichte invoering aan te passen, uit te stellen 
of de slimme meter te verbieden. In verschillende staten in Amerika zijn slimme meters 
intussen verboden, werd de invoering van slimme meters uitgesteld of krijgen mensen de 
mogelijkheid om slimme meters te weigeren. In het Verenigd Koninkrijk werd de invoering 
van de slimme meter uitgesteld met als reden: gezondheidsrisico's. In Nederland is er na de 
evaluatie besloten tot een keuze mogelijkheid. 
 
Keuzemogelijkheden 
Tussen januari 2012 en december 2013, zijn in Nederland al bijna zeshonderdduizend oude 
energiemeters vervangen voor nieuwe slimme meters. 1,7 procent van de aangeboden 
meters werd geweigerd. 
Na de evaluatieperiode heeft de burger in Nederland een keus tussen: 

1. de slimme meter weigeren 
2. de slimme meter uitzetten 
3. de slimme meter aanzetten 

 
1 De slimme meter weigeren 
Voor elektrogevoeligen is de enige keus om te weigeren. En gelukkig is deze keus er. Niet alle 
monteurs zijn van dit recht op de hoogte, dus wees alert. Helaas is het wel zo dat wanneer in 
een flatgebouw, rijtjeswoning of twee onder een kapper de slimme meter geplaatst wordt 
bij de buren, de straling van de slimme meters door muren heen gaat. Bij weigering van de 
slimme meter komt er een digitale meter zonder communicatiemodule. Bij een vrij nieuwe 
meter is het mogelijk om deze te behouden, zonder dan een tweemaandelijks verbruik- en 
kostenoverzicht te ontvangen. 
 
2 De slimme meter uitzetten 
Wanneer de monteur in opdracht van de netbeheerder, de digitale meter met 
communicatiemodule plaatst, kan de meter uitgezet worden.  De netbeheerder kan de 
meterstanden dan niet uitlezen en moeten door de verbruiker zelf doorgegeven worden.  
Ook het tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht wordt niet ontvangen. Een 
opmerking hierbij: uitzetten houdt in dat het administratief wordt uitgezet. De meter blijft 

http://www.infonu.nl/artikel/119797.html
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zenden! 
                                                                                                                                                                       
3 De slimme meter aanzetten 
De netbeheerder heeft de mogelijkheid om de meter uit te lezen. De afspraak is om de 15 
minuten, maar wie kan dat controleren? Een tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht 
wordt door de eigenaar ontvangen, zodat duidelijk is waarom er meer gebruikt is in een zeer 
koude periode en minder in een warmere periode. 
 
Verhuizing naar een woning mét slimme meter 
Je gaat verhuizen en er is al een slimme meter in de nieuwe plek. Wat nu? De optie om de 
slimme meter uit te zetten kan alleen gecontroleerd worden door een hoogfrequent meter. 
Wanneer de GPRS nog werkt dan zal dit onmeetbaar zo hoog zijn. De veiligste manier voor 
de gezondheid om niet aan straling blootgesteld te worden, is een analoge meter. Is er 
verder bewust gekozen om geen draadloos in huis te hebben, geen wifi, geen DECT telefoon, 
geen slimme thermostaat of slim alarmsysteem dan kost een nieuw te installeren analoge 
meter zo ‘n 75 euro. Is er een doktersverklaring waarop staat dat er klachten ontstaan zoals 
hoofdpijn, hartritmestoornissen, spier- en gewrichtspijn of duizeligheid, dan hoef je niets te 
betalen. Al meerdere mensen hebben dit zo gedaan. 
 
De slimme meter heeft geen voordelen 
Een rapport uit 2014 uit Canada geeft aan dat de uitrol van de slimme elektriciteitsmeters 
gigantisch veel kost en dat de voordelen waar de gebruiker mee lekker wordt gemaakt, niet 
gehaald worden. De meters bleken niet kostenbesparend te zijn voor de consument en de 
veronderstelde energiebesparing wordt niet waargemaakt. Dit geeft, volgens het onderzoek, 
het vermoeden dat de reden achter de slimme meter komt van grote technologiebedrijven 
die hun nieuwe ‘slimme’ producten willen verkopen en daarvoor actief lobbyen bij 
overheden. Dit alles ten koste van de consument. Dat de zo mooie voordelen uit de duim 
gezogen zijn. De realiteit is dat het de maatschappij handenvol geld kost, dat de privacy 
wordt aangetast en vooral dat slimme meters ‘stralingsbommen’ zijn en de gezondheid 
schade zal toe brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/GPRS
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De wil om te genezen van elektrogevoeligheid 

En keer op keer probeer je van de elektrogevoeligheid af te komen. Ook jij wilt die mooie 
smartphone, een computer zonder draad en op facebook met de draadloze mobiel. Je mist 
die technieken nu en hoort eigenlijk niet meer bij deze maatschappij. Contact leggen met 
instellingen en overheden is bijna een verplichting om dit draadloos te doen. En elke keer 
probeer je wat nieuws omdat je van die gevoeligheid voor kunstmatige elektromagnetische 
velden af wilt. Zijn het supplementen die je misschien te kort komt? Supplementen als: 
 
Magnesium  
Magnesium is een anti stress mineraal. Het lichaam verbruikt tijdens stress meer 
magnesium. Het lichaam reageert op de straling van antennes met stress: teveel cortisonen 
aanmakend. De stress vertaal ik naar elektrostress. Magnesium is natuurlijk tranquillizer, of 
te wel een anti-stress middel. Wie bloot staat aan veel stress is grootverbruiker van het 
mineraal magnesium. Magnesium zit in elke cel van ons lichaam en helpt bij het vrijmaken 
van energie in de mitochondriën van de cellen. Mitochondriën is de trigger want Dr. Ulrich 
Warnke ontdekte dat permanente blootstelling aan microgolven of straling, welke nodig zijn 
voor de draadloze communicatie, chronische nitrosatieve/oxidatieve stress veroorzaakt en 
de mitochondriën, de ‘energiecentrales’ in onze cellen, beschadigen. Buitengewoon 
verontrustend hierbij is dat chronische nitrosatieve/oxidatieve stress vroeger of later 
onomkeerbare schade zal aanrichten aan mitochondriaal DNA. 
 
Tevens heeft hoogfrequente straling invloed op de werking van o.a. de calciumkanalen van 
de cel en ook andere regelmechanismen. Calcium heeft op spieren bijvoorbeeld een 
samentrekkende uitwerking en het heeft op neuronen in de hersenen een activerende 
werking. Magnesium heeft de omgekeerde werking. Dit kan o.a. hartkloppingen, 
hartritmestoornissen, maar ook spierspasmes verklaren die vaak optreden bij blootstelling 
aan sterke elektromagnetische velden. Er zijn erg veel soorten magnesium op de markt, 
maar dit zijn de beter opneembare vormen van magnesium: acetaat, chloride, citraat, 
gluconaat, glycinaat, lactaat, malaat, succinaat, sulfaat, tartraat en tauraat.  
 
* Oxidatieve en nitrosatieve stress: in een normale situatie worden de schadelijke 
bijprodukten van onder meer de energie-aanmaak onschadelijk gemaakt door anti-
oxidanten (die vrije radikalen "neutraliseren"). Als het evenwicht verstoord is, bijv. omdat 
het lichaam chronisch grote hoeveelheden superoxide en/of stikstofoxide blijft aanmaken, 
ontstaat een gevaarlijke kettingreactie. Vrije radikalen brengen schade toe aan 
mitochondria, vetten, eiwitten en zelfs aan het DNA (blauwdruk of recept voor het 
aanmaken van essentiële eiwitten door het lichaam). 
 
Vitamine B12 tekort 
Vitamine B12 zit in vlees en alle dierlijke producten zoals melk, eieren en vis. Er zijn mensen 
die geen vitamine B12 binnenkrijgen door dit voedsel te nuttigen of door andere oorzaken. 
Plantaardig voedsel levert geen vitamine B12 volgens de wetenschappelijke kennis. Om geen 
vitamine B12-tekort te krijgen ben je dan afhankelijk van supplementen die B12 bevatten.  
Een vitamine B12-tekort begint met vage klachten en is in het begin moeilijk te herkennen.  
 
Vitamine B12 
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Vitamine B12 (cobalamine) maakt onderdeel uit van het vitamine B-complex. Er zijn in totaal 
dertien vitamines: vier vetoplosbare vitamines en negen wateroplosbare vitamines. De 
vetoplosbare vitamines zijn vitamine A, vitamine D, vitamine E en vitamine K. De 
wateroplosbare vitamines zijn vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11 (foliumzuur), B12 en 
vitamine C. Vitamines zijn chemische verbindingen die nodig zijn voor het lichaam. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B12 voor volwassenen is in Nederland 2,8 
microgram per liter (µM/l) dagelijks. Microgram is de eenheid voor massa. Ze spelen een rol 
bij de: 
✓ stofwisseling in de darm; 
✓ celdeling en een goed functionerend immuunsysteem;  
✓ functioneren van de hersenen en alle zenuwen. 

 
Vitamines komen voor in onze voeding en vier van de dertien vitamines kunnen in het 
lichaam zelf een beetje worden aangemaakt. Dit zijn de vitaminen A, B-3, D en K. Op 
vitamine K na, moet het aangevuld worden uit ons voedsel. Voor de opname van vitamine 
B12 geldt dat het opgenomen wordt in het lichaam door een intrinsieke factor, namelijk 
bepaalde klieren en cellen uit de binnenkant van de maag. Bij een chronisch tekort aan 
voldoende vitamine B12 in het lichaam, ontstaan er klachten en heel langzaam gaat het 
lichaam steeds minder goed functioneren. 
 

Wanneer is er een vitamine B12-tekort? 
Door bloedonderzoek wordt duidelijk hoe hoog of hoe laag het vitamine B12-gehalte is. Er is 
een tekort, volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) aan vitamine B12 als de 
waarde lager is dan 150 pmol/l (Picomol per liter, waar Picto klein betekent en voor het 
symbool staat om de factor aan te duiden) of lager is dan 200 ng/l (nanogram per liter). Bij 
gezonde mensen varieert het gehalte vitamine B12 in het bloed tussen de 150 en 500 pmol/l 
of tussen de 200 en 700 ng/l. Het ligt eraan welke eenheid het laboratorium gebruikt en de 
huisarts. 
 

Hoe kan een tekort ontstaan? 
Een vitamine B12-tekort kan ontstaan wanneer iemand: 
✓ onvoldoende uit het voedsel haalt. Dit kan door ondervoeding, vegetarisch eten of 

veganistisch eten; 
✓ een verstoorde opname van de vitamine heeft door maag- en darmproblemen; 
✓ een auto-immuunziekte heeft (elektrogevoelig is of ook wel elektroallergie genoemt) 

Een lichaam gaat lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd zien en maakt 
antistoffen die bijvoorbeeld maagwandcellen aanvallen; 

✓ leverfalen heeft en/of problemen met de alvleesklier; 
✓ een zeldzame aangeboren verstoringen van het B12-metabolisme heeft; 
✓ een maag- of darmoperatie moet ondergaan; 
✓ langdurige medicatie moet slikken. Maagmedicatie, antibiotica, bloedsuikerverlagers 

of cholesterolverlagers; 
✓ rookt. 

 

Gevolgen en klachten bij een tekort 
Bij een tekort aan vitamine B12 kunnen lichte verschijnselen vaak jaren van invloed zijn. 
Omdat vitamine B12 op veel processen in het lichaam van invloed is, uit een tekort zich bij 
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iedereen heel langzaam en op een andere manier. Wel kan de oorzaak van een vitamine 
B12-tekort het meest tot uiting komen in klachten als: 
 

Een verstoorde opname in het maagdarmkanaal 
Dit geeft  klachten als: 
✓ chronische maagslijmvliesontsteking; 
✓ overgroei van de maagbacterie met prikkelbare darmklachten; 
✓ darmontstekingen als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (ontstekingen alleen in 

de dikke darm); 
✓ parasitaire infecties zoals giardia lamblia; 
✓ coeliaki ; 
✓ ernstige voedselallergieën. 

 

Vermindering van de celdeling 
Een vermindering van de celdeling geeft een verminderde aanmaak van bloed, huid en 
slijmvliezen. Dit kan symptomen geven als: 
✓ bloedarmoede; 
✓ trillend ooglid; 
✓ een zwerende ton;, 
✓ angina pectoris (pijn op de borst); 
✓ ademnood; 
✓ aften; 
✓ haaruitval; 
✓ een verstoorde reuk en smaak; 
✓ ontstekingen van maag en slokdarm en bij de vrouw; 
✓ verstoring van de menstruatiecyclus. 

 

Stofwisselingsproblemen 
Door een verstoring van de vet- en eiwitstofwisseling, kunnen klachten ontstaan als: 
✓ diarree; 
✓ vermoeidheid; 
✓ gebrek aan eetlus;, 
✓ veel slapen; 
✓ geen honger hebben;  
✓ gewichtsafname. 

 

Afbraak van de hersenen en het perifeer zenuwstelsel 
Het kan leiden tot afbraak van de hersenen en het perifeer zenuwstelsel (zorgt voor de 
verbindingen naar de organen, weefsels en het centraal zenuwstelsel). Dit kan leiden tot: 
✓ concentratie problemen; 
✓ geheugenproblemen; 
✓ duizeligheid; 
✓ niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, 

verspreken; 
✓ depressief zijn; 
✓ gevoelsstoornissen als tintelingen of krachtverlies in armen, benen en gezicht; 
✓ veranderd gezichtsvermogen; 
✓ dementie; 
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✓ psychoses; 
✓ depersonalisatie. 

 

Een vitamine B12-tekort kan ook een tekort aan foliumzuur veroorzaken, omdat deze twee 
vitamines samenwerken. 
 
Actief en niet actief 
Er zijn verschillende soorten vitamines B12. Namelijk de niet-actieve en de actieve. 
 
Niet actief 
Mensen met een vitamine B12-tekort hebben een opnameprobleem van vitamine B12. 
Ze kunnen vitamine B12 moeilijk tot niet omzetten om naar het bloed te transporteren waar 
het zijn werk moet doen. Vitaminetabletten die je doorslikt, zoals cyanocobalamine en 
hydroxocobalamine, geven hetzelfde probleem als natuurlijke vitamine B12 uit vlees of 
melk. Maar 2% komt uiteindelijk in het lichaam aan. 
 
Actief 
De zuigtablet B12 moet onder de tong opgelost worden. Het oplossende tabletje komt dan 
direct via het mondslijmvlies in de bloedbaan en het probleem van het niet kunnen 
omzetten van vitamine B12 via het maagdarmstelsel naar de bloedbaan wordt zo vermeden. 
Het zijn de actieve vormen van vitamine B12, die direct werkzaam zijn en niet eerst omgezet 
hoeven te worden. Het verschil in tabletten is:  
✓ kijk naar de tablet. Moet die doorgeslikt worden of onder de tong oplossen? 
✓ De zuigtabletten zijn duurder. 

 
Tips 
✓ Luister naar je lichaam. Blijf niet in gevecht met jezelf. 
✓ Vraag bij een bloedonderzoek de waarde van je B12 op. 
✓ Laat je niet afschepen door de artsen als er maar een lichte vorm van vitamine B12-

tekort is geconstateerd. Vaak zeggen artsen dat je waarde voldoende is, terwijl dit 
niet zo blijkt te zijn.  

✓ Koop de actieve vitamine B12 bij het vermoeden van een tekort. 
 
 
Opmerkelijke uitspraak: Hans Reijnen heeft in zijn praktijk in Deurne geconstateerd dat een 
opvallend grote groep van mensen met een B12-tekort, zeer spiritueel geïnteresseerd en 
vaak ook spiritueel begaafd zijn. En al lange tijd vooral met veel wilskracht zaken op aarde, 
‘voor de nieuwe tijd’ proberen neer te zetten. Maar het is en blijft moeizaam want juist die 
groep mensen (mensen met een ‘missie’) wordt al langere tijd zeer gehinderd door een 
haperende gezondheid vanwege de te grote uitstoot van kunstmatige straling en hebben 
daardoor een verlies aan energie en geestelijk welbevinden, mede als gevolg van een 
vitamine B12-tekort.  
 
Zink 
Zink helpt vitamine A zijn werk te doen en ook werkt zink bij de stofwisseling van alcohol, 
koolhydraten en vetzuren. Verder werkt zink ook als co-enzym van het enzym ‘superoxide 
dismutase*’ dat het lichaam tegen vrije radicalen beschermt. Sowieso helpt zink om het 
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immuunsysteem te verbeteren. Ook is gebleken dat zink de thymes (zwezerik)helpt te 
herstellen en de tijd die daarvoor nodig is te verkorten. De thymes is een heel belangrijk 
orgaan, of eigenlijk een klier, dat zich achter het borstbeen bevind en dat alles te maken 
heeft met het afweersysteem. 
 
*SOD of superoxide dismutase is een enzym, en één van de belangrijkste antioxidanten in 
ons lichaam. Een van de redenen welke Dr. J. Pilette geeft voor elektrogevoeligheid is: 
de gevoeligheid van de elektromagnetische golven van de enzymatische systemen die de 
werking van het menselijk organisme regelen. Misschien 
 
R.alfa liponzuur 
De meeste producten op de markt zijn een mengvorm van synthetische (S-vorm) en 
natuurlijke alfaliponzuur (R-vorm). Dit vanwege prijs én omdat R-alfaliponzuur in zijn pure 
vorm erg instabiel en temperatuurgevoelig is. De gezondheidseffecten zijn vrijwel alleen toe 
te schrijven aan de natuurlijke R-vorm en één capsule bevat daar nu tweemaal zoveel van. 
Alfa-liponzuur wordt ondermeer ook gebruikt in het wereldwijd bekende 
kwikontgiftingsprotocol van Andy Cutler. Volgens deze arts zou alfa-liponzuur, door zijn 
sterke affiniteit voor kwik zeer goed geschikt zijn voor de ontgifting van het lichaam. 
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Wat is er gebeurd met mijn brief aan het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid 
Begin april 2016 schrijf ik nogmaals alle ministers van het kabinet Rutte II, een brief. Een 
brief dat we weer moeten vluchten, nadat we hier in de Heurne eind 2010 kwamen te 
wonen. Gevlucht uit ons droomhuis in 2007 omdat de helft van mijn gezin ziek werd door 
het wonen onder GSM masten die in de kerktoren zaten. Niet wetend dat ze er zaten en 
nooit gewaarschuwd. Mijn strekking van de brief: waarschuw mensen als overheid, en help 
ons. Wij hebben toch ook recht van wonen? Van de ministeries (ook van Sociale zaken) krijg 
ik een ontvangstbericht terug, sommige met een persoonlijke reactie erbij, maar grotendeels 
worden de brieven doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie van Economische Zaken bericht me 
echter terug dat de brief is doorgestuurd naar het Directoraat-generaal Energie, Telecom en 
Mededingen, Directe Energie en Omgevingen van Milieu en Infrastructuur. En het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu wil nog een reactie geven. Het is in de grote wanhoop en 
onzekerheid erg teleurstellend en alleen van de kleine fracties in de Tweede Kamer (SGP) 
krijg ik een antwoord terug dat ze zich willen inzetten. Dit houdt me nog enigszins vast aan 
het goede van de mens. Of ben ik weer te goed van vertrouwen? Ik hoop het niet. 
 

29 april 2016 krijg ik een brief.  
Na twee keer lezen begrijp ik dat mijn brief aan het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gestuurd is naar Rob. Rob heeft na een scala aan heel vreemde zaken zijn 
beklag gedaan hebben bij het ministerie van Sociale Zaken. De klacht wordt niet serieus 
genomen en wordt afgedaan met onbegrijpelijke en onlogische briefjes. 16 april 2016 
ontvangt hij weer een brief van Sociale Zaken waarbij ook míjn brief, de brief die ik gestuurd 
had naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de enveloppe zit! De 
ontvangstbevestiging die ik kreeg geeft aan dat de brief 18 april is ontvangen in Den Haag. 
Misschien heb ik hetzelfde adres dan het ministerie van Infrastructuur en Milieu? ( hier 
willen ze de brief namelijk naar toe sturen). Mijn persoonlijke brief waar ik om hulp vraag 
voor de situatie van elektrogevoeligen en voor alle mensen in ons land om ze voor te lichten 
over elektromagnetische velden van zendmasten, smartphone en DECT telefoon. Het zal een 
fout zijn of is het disrespect voor burgers? Dit had nooit mogen gebeuren en ik vraag me af: 
welke fouten worden er nog meer gemaakt door een te hoge stralingsbelasting in de 
Tweede Kamer?  
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Er komt een zendmast in de Heurne 

Al in 2011 heb ik de volgende tekst geschreven: 

Het geluid is als een bromvlieg en onbewust veeg ik met mijn hand langs de neus. Hé, 
vervelende vlieg. Maar toch blijft het prikkelen op je wang en plots besef je dat de zon je 
wang beroert. Ha, heerlijk die warmte en het straaltje licht net door de spleet waar de 
gordijnen elkaar net niet helemaal raken. Laat de zon maar binnen en helemaal wakker en 
uitgerust spring je uit je bed. Heerlijk weer in je eigen bed. Na vier jaren van de ene woning 
naar de andere woning gevlucht te zijn, lig ik nu weer in mijn eigen bed.  
 
Na acht jaren altijd 's nachts de stroom eraf gehad te hebben kan de stroom ook nu s' nachts 
er gewoon op blijven. Net als vroeger en net als iedereen. De beschermende kabel zorgt 
hiervoor. Een speciale kabel die ervoor zorgt dat 99,9 % van de elektro magnetische velden 
die vrijkomen bij het gewone lichtnet afgevoerd worden naar de nieuw geslagen aardpen. 
Geen antenne- masten meer waar ik onder woont. De straling hierbij vrijkomend heeft 
ervoor gezorgd dat de helft van mijn gezin hierop is gaan reageren. Met veel, heel veel fysiek 
ongemak. Maar dat is het verleden. Nog even doorzetten en dan is deze woning helemaal 
geschikt om zonder hinder van DECT, Wifi, C2000, Digitenne, GSM, UMTS en de nieuwste 
uitvinding LTE, te kunnen wonen zonder pijn hiervan te krijgen. Nog even koken in de 
caravan en dan is de keuken ook klaar. Nog even want na een half jaar in een bouwput 
geleefd te hebben is dit een heerlijk vooruitzicht. Na acht jaar vluchteling in eigen land wil ik 
verder. Ik ben uitgevlucht, ben geen vluchteling meer voor de stralingsterreur in ons land. Ik 
wil mijn leven weer een nieuwe zinvolle inhoud geven. Wat er op mijn pad komt? Ik zal het 
vast herkennen wanneer het zich aandient. Eerst de woning klaar. 
 
Uitgerust, kwiek en monter spring ik het bed uit en open de gordijnen. 
Het volle zonlicht maakt de slaapkamer licht en vriendelijk. Het groen van de bomen is fris en 
zacht. Wat een heerlijk uitzicht hebben we nu. Langzaam gaat mijn hoofd naar rechts en ik 
gooi er plots een rauwe kreet uit! Neen, dat kan niet waar zijn. Ik schud mijn hoofd om het 
beeld op mijn netvlies te laten verdwijnen. Ik kijk nogmaals, neen, ik droom nog. Gauw naar 
buiten en kijken of het waar is. Blootsvoets en met mijn nachtkleding nog aan, dender ik de 
houten trap af. De trap die we nog wit moeten verven. Ren langs het toilet beneden welke 
staat te wachten tot het diepspoeltoilet geplaatst wordt. Ik heb er geen oog voor. Gooi de in 
de grondverf gezette kamerdeur open en deze knalt met een harde klap tegen de nog 
zwarte muur welke bescherming geeft voor de straling van de DECT- telefoon en wifi 
(draadloos internet) van de buren. Ren naar de oude tuindeuren waarvan de nieuwe al 
gemaakt zijn en onder de carport staan, gooi ze open en loop in één ruk door. Het staat er 
echt. Ik kan het aanraken. Langzaam en bibberend strek ik mijn hand over de schutting van 
de achterbuurvrouw en voel het koude staal en besef dat het echt is. Het is echt! Er staat 
écht een mast in mijn achtertuin! Hoe kan dat nu? In een nacht? En ik weet nergens van. 
Weggevlucht voor antenne- installaties op de kerktoren en nu staat er in mijn eigen 
achtertuin (op grond van de achterburen). In één nacht neergezet. Dát was het gebrom waar 
ik van dacht dat het een vlieg was. Ik zak op mijn knieën en begin hartverscheurend te 
huilen. Ik kan niet meer ophouden. De buurvrouw naast ons, komt op het gehuil af en belt 
mijn man. Ik kan geen woord meer uitbrengen. Stuk ben ik, helemaal stuk. Na al die jaren 
van diepe ellende, val ik in de meest mogelijk diepe put die je maar bedenken kunt. Ook 
buurvrouw snapt niet waar de mast vandaan komt. Ja, ze wist wel dat het een bouwperceel 
was en dat het te koop stond, maar dit had ze niet gehoord. Wel dat het dorp waar we nu 
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wonen slecht, heel slecht bereikbaar is voor de mobiele telefoon. 
 
Gelukkig komt mijn man snel terug van zijn werk, waar hij nog maar amper achter zijn 
bureau zat. Alleen hij kan me enigszins kalmeren. Zoals altijd. Hij is het die heeft doorgepakt 
om te verhuizen. Hij is het die besloten heeft om weg te vluchten uit onze droomwoning. Hij 
zag hoeveel pijn ik had onder de antenne- installaties op de kerktoren waar we nog geen 100 
meter vanaf woonden. Hij zag dat mijn benen spontaan blauwe plekken kregen. O, zo 
pijnlijk. Hij is een rustige, bedaarde en de meest lieve man op de hele wereld. Hij is echter 
kalm doch vastbesloten. Hij belt naar de gemeente die doodleuk vertellen dat er geen 
vergunning voor nodig was. Hoger dan 40 meter heb je een vergunning nodig en deze giga 
toren is 37 meter. 
 
Plan de campagne 
We bellen de TV stations, kranten en samen met alle buren in onze nieuwe woonplaats, 
ketenen we ons vast aan de mast. Ik blijf net zolang zitten tot de mast weg is of tot de dood 
erop volgt. Weken zit ik al vastgeketend aan het koude staal van de giga mast. Ik weiger 
voedsel en water. Wat kan ik nog meer dan doodgaan? Laat me gaan. Ik kan hier toch niet 
leven? Ik heb mijn strijd geleverd! De media stroomt massaal toe. Ik krijg het niet meer mee. 
Er wordt in het hele land schande gesproken over deze daad. Ik krijg het niet meer mee. Ik 
wil hier weg. Er komt een landelijke radio- en TV spotje over de voor en tegens van de 
mobiele telefonie. Groot staat er in de krant: mobiel gebruik is dodelijk maar, ik krijg het niet 
meer mee. Laat me gaan. Ik zak weg in een wervelende, lichte draaiing met nog meer licht 
aan het eind. Laat me gaan. Ik kan niet meer. 
 
Het kriebelt op mijn wang en langzaam open ik mijn ogen en voel de tranen naar beneden 
glijden. 

 
De werkelijkheid. Er komt een mast in de Heurne 

5-4-2016 wordt mij bekend dat er misschien een mast in de Heurne komt, waar we nu 
wonen. 21 mei 2016 krijg ik de bevestiging dat de mast in de Heurne komt tegenover ons. 
Op het voetbalveld waar we tegenover wonen. Nog geen 270 meter van onze woning met 
enkel een maisveld en een grasveld ertussen. De droom wordt werkelijkheid! In Zieuwent 
waar we in 2003 kwamen te wonen stonden de bovenstaande masten gericht op onze 
woning (wat we niet wisten). Twee leden van ons gezin zijn er ziek van geworden. Gebeurt 
het weer in de Heurne waar we nu wonen? Hoe sterk worden de masten in de Heurne? 4G 
en 4G+? Neen, we moeten weer weg. Maar ik wil niet meer. De tweede keer weer al die 
ellende? Neen, dit kan niet nog een keer. Niet in een land waar geen oorlog is en zelfs een 
democratische regering heeft. Mensen die elkaar moeten begrijpen en opkomen voor 
elkaar. Wie maakt bezwaar? De Heurne is klein en bestaat uit lintbebouwing met enkele 
wijken. Ongeveer 320 inwoners en iedereen wil bereik. Moet ik dan:  
✓ handtekeningen gaan verzamelen van mensen die liever de mast niet in het dorp  

zien. Iedereen wil hier bereik en ik vrees dat dat geen zin heeft en ik besluit om een 
stukje te sturen naar het regionaal dagblad. 

 
✓ een juridische procedure aangaan. Natuurlijk heb ik ook rechten volgens onze  

Nederlandse grondwet, maar gaat het grote belang niet voor? Het schijnt dat de 
grondwetten niet voor elektrogevoeligen gelden.   
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✓ een bezwaarschrift indienen. De gang naar de rechtbank maken en/of raad van state.
Allendoor het wonen onder de kerktoren met zijn G2, heeft de straling zo in mijn  
lichaam gepenetreerd dat er waarschijnlijk al veel beschadigd is. Ik kan niet meer 
naar een rechtszaal. Ik kan de macht in mijn lichaam verliezen, in 
mijn benen, mijn spraak of ik kan verlammingsverschijnselen krijgen. Wordt duizelig, 
ik krijg overal pijn, enorme hartkloppingen en word misselijk. Daar heb ik nog een 
keus in, maar ik kies er niet meer voor. Hoe gênant dit is wanneer het gebeurt en ik  
heb al vaker mee moeten maken. 

 

21 mei 2016 krijg ik de bevestiging van Vodafone dat er een mast op het voetbalveld komt. 
Een open veld ertussen wat zo'n mooi uitzicht is (was). We zullen weg moeten, ik wil niet 
weg. Niet nog een keer. Wat moet ik nu? 
 
De gemeente Aalten wil dat we geen bezwaar maken wanneer de mast in het uiterste puntje 
van het zoekgebied komt van de KPN, bij de boerencamping De Blökke, 1,4 kilometer van 
huis verwijderd.  Na overleg met mijn man (1,4 kilometer is altijd beter dan 270 meter) 
besluiten we om dan geen bezwaar te maken mocht de mast daar komen en sturen een mail 
met deze beslissing en dat we dan wel medewerking van de gemeente willen wat betreft: 
✓ de hoofdbundel van de antenne. Dat deze niet op onze woning gericht staat; 
✓ dat we een meting willen, voor de plaatsing van de zendmast door een 

meetspecialist, die meet volgens de Standard der Baubiologische Messtechnik 2015 
(SBM) en een maand na de activering van de mast nog een keer laten meten. Een 
nulmeting. 

✓ dat wanneer toch blijkt dat de elektromagnetische velden, na de activering van de 
mast, zorgen voor de bekende klachten (1,4 kilometer is geen 2 kilometer, zoals 
afgesproken) en we nog meer moeten beschermen tegen de radio- en microstraling, 
de lasten niet alleen voor ons zijn. Dat de gemeente of de eigenaar van de mast, 
beschermende maatregelen voor woning en erf mee helpen betalen en vooral ook 
over nadenken. 

 
13 juli 2016 belt de gemeente Aalten voor een afspraak. 14 juli hoor ik dat de mast bij de 
camping de Blökke niet doorgaat. Tegenover onze woning is de meest ideale plek, volgens 
de loco-burgemeester, die het moest zeggen. Ja, natuurlijk, de grond is al van de gemeente 
en zo kunnen ze ook nog eens mooi geld vangen van de KPN omdat de KPN de grond moet 
huren.  
 

1augustus krijg ik van de KPN te horen dat ze wel bezig zijn met de andere plek voor de 
mast. Van de GGG-NOG krijg ik het bericht dat er bij gelijkwaardigheid van beide masten, er 
voor de meest ver weg gelegen locatie van onze woning kan worden gekozen en dat dit de 
voorkeur van de GGD is omdat hiermee het best tegemoet wordt gekomen aan onze wens 
van minimale blootstelling. 
 
Ik mail de loco-burgemeester. Misschien hebben we het verkeerd begrepen, want in mijn 
ogen wordt dit erg moeilijk nu om de zendmast het op het voetbalveld te plaatsen, 
tegenover onze woning. Wat is er fout gegaan tijdens het gesprek? Het blijkt dat na ons 
gesprek van 14 juli dat de loco-burgemeester samen met de beleidsmedewerker Ruimtelijke 
Ordening is gaan kijken bij de Blökke. Dit is mij niet verteld en wij gaan uit van wat ons 14 juli 
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is medegedeeld. We hebben er nog expliciet naar gevraagd of de reden van het bezoek was 
om ons te vertellen dat de mast tegenover onze woning komt. Dit is beaamd en met een  
marge benoemd dat we voor 90% hier rekening mee moeten houden. Het geeft een gevoel 
dat ik het mentaal niet meer aankan. Dit heeft zijn weerslag op het lichamelijke en ik vraag 
me af hoe lang mijn lichaam nog rechtop kan staan. Ik moet vechten om er niet uit te 
stappen en tegelijkertijd mag die mast er niet komen, want dit wordt mijn dood. Ik ben zo 
moe. Gelukkig belt de loco-burgemeester me 2 augustus terug en deelt alsnog mede dat het 
nog niet zeker is.  
 

Eind juli 2016 komt Rob van de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo vragen hoe of wat er 
gaande is en beloofd mij in een Ronde Tafelgesprek vragen te stellen. 25 augustus krijg ik 
een raadsmededeling over dit gesprek, die me wederom grote zorgen baart. 
 
Het rondetafelgesprek van 25 augustus 2016 
Onderwerp: beantwoording vragen Progressieve Partij over ElektroHyperSensitiviteit 
1.Vraag:  
Is het juist dat er twee locaties voor een zendmast in beeld waren? 
Antwoord college: 
Aanvankelijk is één locatie gescreend. Er zijn echter vijf locaties door ons beoordeeld, 
waarvan er nu nog twee in beeld zijn: de locaties Linderdijk (voetbalveld Geltinksmoate) en 
De Blökke. Vanwege de stralingsgevoelige klachten hebben wij er eerst bij de KPN op 
aangedrongen een locatie op ruim 2 km van de betreffende woning. Dit valt echter buiten 
het zoekgebied). Daarna is binnen het zoekgebied een viertal locaties uitgefilterd, die 
getoetst zijn aan de hoofdpunten van ons antennebeleid. Ons antennebeleid is er 
kortgezegd op gericht om de landschappelijke schade door een zendmast zoveel mogelijk te 
beperken en het spreekt de voorkeur uit voor een locatie op gemeentegrond. Drie van de 
vier uitgefilterde locaties lagen binnen 500 meter van de betreffende woning. Van deze drie 
blijkt de locatie op sportveld Linderdijk het meest geschikt, met name omdat het hier 
gemeentegrond betreft. Deze locatie is inmiddels zend-technisch akkoord bevonden door de 
KPN. De vierde locatie is nabij camping De Blökke. Binnen het zoekgebied is dit de locatie die 
het meest ver weg ligt van de woning van de betreffende vrouw. Ook deze locatie is zend-
technisch akkoord, maar hier is geen sprake van geschikte gemeentegrond om een mast op 
te plaatsen. 
 

2.Vraag: 
Is het juist dat er met camping De Blökke geen contact geweest is over een mast op die 
locatie? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat was het resultaat? 
Antwoord: 
Er is geen contact geweest met de eigenaar van de (alternatief)locatie bij camping De 
Blökke, omdat dit op grond van ons antennebeleid niet de voorkeurslocatie is.  
 
3.Vraag 
Met wie is er over de locatiekeuze contact geweest? 
Antwoord: 
In het proces om te komen tot een voorkeurslocatie is er van gedachten gewisseld met 
Heurns Belang en de stralingsgevoelige vrouw. 
 
4.Vraag  
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Is het juist dat het college gekozen heeft voor een vergunning voor een zendmast aan de 
Linderdijk? 
Antwoord: 
Nee. Het college heeft nog geen keuze gemaakt. 
 
5.Vraag: 
Heeft het college, wetende van de stralingsgevoelige problematiek, alternatieven 
onderzocht? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
Ja, zie de reactie op vraag 1. De mogelijkheden van grondverwerving van locatie De Blökke 
wordt momenteel door ons onderzocht. Daarna zullen wij een definitieve keuze maken. 
 
 
18-11-2016 We hoeven niet te verhuizen! 

Op vrijdagmiddag 18 november zie ik plots een berichtje van de gemeente Aalten. 
Het onderwerp is de zendmast in Aalten. Ik open de mail en lees: 
 

In De Heurne is al jaren sprake van een slechte mobiele bereikbaarheid. Contact met de 
hulpdiensten wordt hierdoor bemoeilijkt. De KPN heeft ons benaderd in het kader van een 
plan van KPN om in heel Nederland haar bereik en netwerk te verbeteren en te verdichten. 
Waar het mobiele netwerk in Nederland niet goed functioneert en zelfs de hulpdiensten niet 
goed bereikbaar zijn, wil KPN haar maatschappelijke plicht vervullen. In dit kader heeft KPN 
ons benaderd om het bereik van de Heurne te verbeteren. 
 
In de Heurne woont een mevrouw die aangeeft stralingsgevoelig (hierna te noemen 
stralingsgevoelige vrouw) te zijn en die in het verleden heeft verzocht om een antennevrije 
zone van 2 km rond haar woning. Wij hebben gekozen voor de locatie bij het Vitens-
pompstation in De Heurne om te komen tot realisatie van een zendmast met een hoogte van 
40 meter. 
 
Inhoud mededeling 
Wij hebben gekozen voor een mast bij het Vitens-pompstation in De Heurne en niet voor de 
ambtelijk voorgestelde voorkeurslocatie op het sport- en evenemententerrein Linderdijk. 
Met de keuze voor de alternatieflocatie het Vitens-pompstation wordt expliciet tegemoet 
gekomen aan de dringende oproep van de stralingsgevoelige vrouw om de mast binnen of 
nabij het zoekgebied, maar zo ver mogelijk weg (1,4 km) van haar woning te plaatsen. 
 
De Vitens-locatie ligt iets buiten het door KPN aangedragen zoekgebied, maar uit de 
afstemming met de KPN bleek dat een mast bij het Vitens-pompstation zendtechnisch 
haalbaar is. Het mobiel bereik in De Heurne zal door deze mast voldoende verbeteren. 
Vitens heeft al aangegeven mee te willen werken aan de realisatie van de antennemast. 
Deze locatie past in de hoofdkaders van ons antennebeleid voor wat betreft de volgende 
aspecten: 

✓ er zijn in het zoekgebied geen mogelijkheden voor site-sharing, of plaatsing op hoge, 
niet-monumentale gebouwen; de mast geeft mogelijkheden voor site-sharing; 

✓ de locatie ligt niet in een woonwijk, niet in het groenblauwe raamwerk en niet in een 
beschermd stads- of dorpsgezicht; 
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✓ de mast is gepland in een bebost gebied, nabij een bestaand bouwwerk; 
✓ de mast komt tegemoet aan de bepaling dat er meer aandacht moet zijn voor 

gebieden met een slechte mobiele dekking, zoals De Heurne. 
 
Deze locatie ligt echter niet op gemeentegrond, wat de voorkeur heeft op grond van ons 
beleid. Wel kan de mast op grond van Waterbedrijf Vitens worden geplaatst, die al heeft 
aangegeven hieraan te willen medewerken. Vitens kan de gemeente ondersteunen bij het 
faciliteren van een goed dekkend netwerk en de doorlooptijd voor realisatie verkorten, zoals 
ons antennebeleid voorschrijft. Daarnaast zal een mast van 40 meter hoog op deze plek wat 
meer zichtbaar zijn dan in geval van de locatie aan de Linderdijk. 
 
Stralingsgevoeligheid mogelijk 
Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van elektrogevoeligheid valt het 
niet uit te sluiten dat een (kleine) groep mensen er last van heeft. Wetenschappelijk 
onderzoek geeft wel enige aanwijzingen dat bij een deel van de elektrogevoeligen 
gezondheidsklachten kunnen worden toegeschreven aan de veronderstelde blootstelling. 
Het is niet te verwachten dat onderzoek binnen enkele jaren de vragen kan beantwoorden 
over de mogelijke rol van EMV, psychische en andere mogelijke ziekten en milieufactoren bij 
het ontstaan van de gezondheidsklachten van elektrogevoeligen.  
 
Bron: Kennisplatform Elektromagnetische Velden (samenwerkingsverband van o.a. RIVM, 
TNO, GGD, Agentschap Telecom en ZonMw). De antennemast kan mogelijk gemaakt worden 
met een omgevingsvergunning met toepassing van een buitenplanse afwijking (art. 2.1, lid 1, 
onder c juncto art. 2.12, lid 1, onder a, onder 2º) Hiervoor wordt een reguliere Wabo-
procedure doorlopen (8 weken). Immers een antennemast, niet hoger van 40 meter is 
opgenomen in de lijst met planologische kruimelgevallen (bijlage II, art. 4 van de Bor). 
 

Feest! We hoeven niet weg. Daar was ik zo bang voor. Wat volgt is voor morgen. 

Maar…morgen is toch wel heel erg gauw. 
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