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Het aantal resoluties en artsen appèls zijn op één hand niet meer te tellen. 

 

De London Resolutie1 van 2007, het jaar van de installatie van het Kennisplatform EMV in 

Nederland, heeft aan de transitie van het Nederlandse beleid helaas niet bijgedragen. Het 

Nederlandse beleid is anno 2014 nog steeds gebaseerd op stand van wetenschap en 

industriële lobby van 1999. 

 

De hoeveelheid peer reviewed niet-thermische effecten zijn inmiddels legio. 

De teller van het totaal aantal publicaties staat op 19.2492.  

 

Gezien het mondiale gebruik heeft een relatief klein gevaar grote gevolgen. Er zijn nu 

meer dan 6 miljard mobiele telefoon aansluitingen en honderden miljoenen draadloze 

modems geïnstalleerd. 

 

Mede gezien de snelle uitrol van particulier draadloze netwerken, is het prudent, de reeds 

tientallen jaren durende poging de schadelijkheid te willen bewijzen als achterhaald en 

als onmogelijk te beschouwen. 

 

Overwegende het voorgaande dienen met spoed de volgende punten per direct 

vormgegeven worden.  

 

1. Nieuwe richtlijnen dienen opgesteld te worden gebaseerd op niet-thermische 

effecten (en dan bedoelen we niet de wervelstromen, zoals de GR suggestief 

doet). 

 

2. Totdat de nieuwe richtlijnen van kracht zijn, dienen met onmiddellijke ingang de 

aanbevelingen van het BioInitiative Report3 2007 in acht genomen te worden en 

moeten de RF blootstellingsaanbevelingen van de Gezondheidsafdeling van 

Salzburg4 (2002) gehanteerd worden. Deze waarden, 0.06 V/m in de publieke 

ruimte en 0.02 V/m binnenshuis. 

 

3. De elektro-overgevoeligen dienen per direct zorgvuldig behandeld worden door 

GGD, ARBO en UWV . 

 

4. Naast industriële en overheidsmaatregelen dient de bevolking, op zeer korte 

termijn, tenminste voor de herfst van 2014, geïnformeerd te worden, hoe met 

deze relatief onveilige techniek om te gaan. Media campagne, website, flyers, 

postbus 51. 

 

5. Er dient een openbaar debat opgang te komen hoe met blootstelling van jezelf 

en van medemensen om te gaan.(zoals dat bij roken ook de doorslaggevende 

factor is om roken te verbieden) 

 

6. De geïnstalleerde particulier draadloze netwerken dienen met minimale 

stralingsniveau ingesteld en geleverd te worden. Nadrukkelijk zal de optie 

wired first uitgedragen en aangeboden dienen te worden. (het is absoluut onnodig 

en vanuit privacy overwegingen ontoelaatbaar dat men vele netwerken in zijn huis 

ontvangt en er aan blootgesteld wordt.) 

 

 

Drs. ing. Jan van Gils 

                                    
1 http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0928-4680/PIIS0928468009000364.pdf  
2 http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6 
3 BioInitiative Report, http://www.bioinitiative.org/report/docs/report.pdf   
4 Salzburg Resolution, http://www.salzburg.gv.at/salzburg resolutione.pdf 
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