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Betreft:  
Euthanasie aangevraagd door mensen die doodziek zijn door 
Elektromagnetische velden (EMV)   
 
 
Geachte mevrouw Schippers en heer van Rijn, 
 
Enkele weken geleden kreeg ik brieven van mensen die euthanasie hebben aangevraagd omdat er met al die zendmasten, 
buren met wifi, DECT-telefoons e.d. in de buurt niet meer te leven valt, zo ziek zijn ze. Zij willen leven maar hun ‘leven’ is 
ondraaglijk geworden. De situatie waarin ze verkeren is mensonterend. Het is heel erg dat deze mensen dood willen omdat 
de door de overheid goedgekeurde uitrol van EMV hen lichamelijk zo ziek maakt. Maar eerst moeten ze naar de psychiater 
om behandeld te worden voor hun ‘wanen’, terwijl een stralingsvrije plek om te wonen de enige remedie is.  
 
Het zou goed zijn als de overheid hier aandacht voor had en deze elektrogevoelige mensen zou helpen met een 
tegemoetkoming in de kosten voor afschermende maatregelen, met een uitkering, met een woning in een stralingsvrije 
omgeving.  
Omdat het ministerie van VWS zorg draagt voor de volksgezondheid is het opvallend dat de uitrol van 4G in volle gang is 
terwijl nog niet onomstotelijk bewezen is dat de straling van UMTS masten en andere draadloze communicatiemiddelen 
niet schadelijk is voor de gezondheid. Wel wordt gezegd dat de stralingsintensiteit beneden de norm is. Er is echter alleen 
gekeken naar de thermische effecten en niet naar de biologische effecten die EMV op mens, dier en plant heeft. Als men 
zegt dat de stralingsintensiteit onder de norm is dan is die norm langzamerhand wel achterhaald, als er al zoveel mensen 
ziek zijn door EMV. Elektrogevoeligen weten dat het door deze straling komt, zijn zij op een stralingsvrije plek dan voelen zij 
zich beter.  
 
In veel andere landen worden maatregelen genomen om de burger te beschermen. Maar in Nederland zijn de meeste 
mensen niet op de hoogte van het feit dat EMV ziekmakend kan zijn. De overheid zou tenminste het voorzorgsprincipe 
kunnen toepassen en de burger waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s. In huis kan al veel gedaan worden om de 
straling te reduceren. 
Op www.stopumts.nl staan honderden ervaringsverhalen van mensen die ziek zijn geworden door EMV.  
 
Dr. Robert O. Becker, tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, zei in een interview in 2000:   
"I have no doubt in my mind that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the 
proliferation of electromagnetic fields." 
 
En in een interview (2010) zegt de bekende Franse professor Belpomme (oncoloog) die zich zeer bezorgd maakt over deze 
straling o.a. het volgende: “I have 450 patients and see up to 20 new cases every week, including children who have 
headaches, impaired memory, concentration or language. We have the largest European cohort of electrosensitive 
patients. This is a major public health concern.” 

 
Ook het artikel "Letter to the Editor: Will We All Become Electrosensitive?" by ÖRJAN HALLBERG AND GERD OBERFELD, 
gepubliceerd in 2006, is veelzeggend:  
50% of the public will be EHS by 2017 
The following bring some of the supporting scientific reports about EHS and summaries several other articles from different 
countries that estimated the number of EHS people in these countries. This article puts all the results of these estimations 
on a single graph and shows a constant growth in the percentage of EHS over the years and that in 2017,the percentage of 
EHS in the public will be ~50%. 
 
Er zijn in Nederland nu al een miljoen mensen met lichamelijk onverklaarde klachten. En dat zullen er in de toekomst 
ongetwijfeld veel meer worden, zeker na de uitrol van 4G en daarna 5G. Bij velen komen de klachten overeen met die van 
elektrogevoeligen. Veel mensen hebben al klachten door 4G en de daardoor toegenomen stralingsintensiteit. 
Elektrogevoeligen worden door de overheid in de steek gelaten. En het is beschamend dat de overheid de mensen die 
doodziek zijn niet helpt, gewoon dood laat gaan en geen verantwoordelijkheid neemt. 
Daarom wil ik u vragen om ook deze elektrogevoelige burgers te helpen. 
 
 
Naam en adres van de afzender bij StopUMTS bekend  
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