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EMV: ElektroMagnetische Velden (EM straling) 

RF: zendmasten, draadloze huistelefoons (DECT) ,   

      smartphones, WiFi, slimme meters, DAB, radar, … 

LF: 50 Hz, hoogsp.-lijnen, huish.-app., netvervuiling 
 

Gezondheid  
 

‘korte termijn’ bestraling (in EMV) klachten 

lange termijn bestraling (in EMV)  kanker, Alzheimer  

http://www.stopumts.nl/


Mens (dier, plant): bioelektrisch - biochemisch 

(EEG, ECG, zenuwen, cellen) 

dieren zijn extreem gevoelig voor EMV:  

haaien, roggen, bijen, trekvogels (oriëntatie), bacteriën  
  

*** 

natuur: aardmagneetveld, bliksem, zonlicht  
 

*** 

  1882: elektriciteitscentrale (DC, Edison) 

1886: elektriciteitscentrale (AC, 60 Hz)         
 

    1891: biologische effecten (> 10 kHz + RF) 

  (Tesla & d’Arsonval)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1932:  Dr. Schliephake, Kurzwellentherapie,  

  klachten medewerkers:  
 

“vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, depressie, 

maagproblemen, ….” 

 

2e WO, radar (RF), koude oorlog, militaire toepassingen 

 
1971: ‘US Naval Med. Research Institute’, rapport 

  > 2000 publicaties over biologische effecten 

  niet-ioniserende RF straling:  
 

“hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, EEG & hartritme 

veranderingen, impotentie, geheugenverlies, …...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

1976: ‘US Army Med. Intelligence ...’ rapport over  

  biologische effecten van EMR i.h.b. Eurasian  

  Communist Countries: 
 

“If the more advanced nations of the West are strict in the 

enforcement of stringent exposure standards, there could 

be unfavorable effects on industrial output and military 

functions.  

The Eurasian Communist countries could give lip service 

to strict standards, but allow their military to operate 

without restriction and thereby gain the advantage in 

electronic warfare techniques and the development of 

antipersonal applications.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

….: Theorema van Schwan (US Navy)   
 

Naast opwarming van het lichaam zijn geen andere 

effecten als gevolg van de hoogfrequente bestraling 

mogelijk, omdat dit in strijd is met de natuurkundige 

wetten  
  

*** 
 

thermische eff.  niet-thermische biologische eff. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1994: ‘Air Force Material Command’, 

  RF Radiation Biological Effects and Safety  

  Standards: a Review  
 

“It is known that electromagnetic radiation has a 

biological effect on human tissue.”  
 

“Investigators in the Soviet Union and Eastern Europe 

have placed a great emphasis on the nonthermal effects 

of exposure to RF/MW radiation. They contend that 

electromagnetic  interactions with the bioelectrical and 

biochemical functions of the body constitute a more 

serious health risk than effects from thermal heating.”  
 

 

 

 

 

 

 
 



 

UMTS-normen stralingsbelasting:    mW/m2  
  

Nederland, USA, Canada, Duitsland, UK,  10.000 
 

India, Vlaanderen     1.000 
 

Rusland, China, Bulgarije, Italië, Israël, …     100 
 

Nieuw-Zeeland         50 
 

Wenen          10 
 

Salzburg, RvE (2011), zendmasten        1 
 

SBM en Oostenrijkse artsen (OAK)        0,01 
 

GSM/UMTS ontvangst                   0,0001 

(2 GHz)    

 

 

 

 





The electromagnetic spectrum 



 

 

In het Röntgen gebied  
 

Individuele incoherente fotonen (röntgenquanta): 

- ioniserend (verbreken moleculaire verbindingen)  
 

In het RF gebied (draadloze communicatie) 
 

Door antennes uitgezonden klassiek EM veld, met: 

- in het nabije veld geen fotonen, maar aparte  

  elektrische- en magneetvelden, en  

- in het verre veld een superpositie van miljarden  

  maal miljarden coherente fotonen, waarbij de  

  quantisatie geen rol speelt  
  

(analogie: moleculaire verbinding  brug) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 

1993: Dr. G. Carlo hired by the cell phone industry to  

  study the safety of its products, publications and a  

letter to AT&T chairman and CEO: use of handheld phones 

 higher rate of death from cancer, 1,5x increase of 

acoustic neuroma, 2x more neuro epithelial tumours and a 

correlation of the side of brain tumours and the phone side 
 

1999: funds for Dr. Carlo's research were not  

  renewed, and the industry sought to discredit him 
  

2002: Cell Phones: Invisible Hazards in the Wireless 

Age, Carlo & Schram 
 

- DNA schade, MN vorming, bloed-hersenbarrière, ... 

 

 

 

 

 
 



 

 

2000: EHS in Zweden als functionele handicap 

erkend  
- hulp, afscherming 
 

2001: Classificatie door IARC - WHO van ELF magn. 

velden (hoogspanningslijnen, elektrische apparatuur) 

als mogelijk kankerverwekkend (2B)  

- vanwege hogere kans op krijgen van leukemie bij kinderen  

(1979: Wertheimer, Leeper; …..) (100  0,4 μT)  
 

2003: Swisscom AG patentaanvraag, ‘Electrosmog 

reductie’ (voor draadloze communicatie) 

- genetische (DNA) schade, hoger risico op kanker, niet-

thermisch (!)  

 

  

 

 

 

 
 



 

 

2003: TNO rapport, 72 proefpersonen (36 ES), in lab. 

20 min. RF stralingsintensiteit 1/3600-ste van de 

norm  
- verminderd welzijn, verandering cognitieve prestaties, één 

uitvaller (ernstig onwel) 

 

2006: Cofam-2, Zwitsers-Ned., 128 proefpersonen 

(37 ES) in lab. 45 min. RF (UMTS) stralingsintensiteit 

1/36-ste van de norm  

- 11 uitvallers, minstens 3 ernstig onwel, samenvatting 117 

proefpers., geen effect; conclusie Van Geel, staatssecr., 

UMTS veilig ook op de lange termijn  
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1552030/   

 

 

 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1552030/


 

2004: Reflex rapport (EU), in-vitro onderzoek in12 

instituten in 7 landen, bestraling (mobieltje) bij SAR 

waarden 0,3 – 2,0 W/kg 
  

- DNA schade, MN vorming, vrije radicalen, HSP27 en HSP70  

- afhankelijk: gepulst, cellen (mens); herstel, melatonine 

 

 

 
 





Duits onderzoek Naila (1994-2004) 



Tumorgevallen Naila  (2004) 



Prostaatkanker VS sinds 1990  





x 



Autisme en RF straling  

 



 

Enkele onderzoeken     
 

      Proefdieren             (Yale, Nature, 2012)      

         (straling mobieltje  hersenen muizen in de baarmoeder, ADHD) 
 

    Mensen                    (China Academy … 2013) 

         (30 min. 4G  MRI scan hersenen  veranderde activiteit) 

 

*** 

(ratten, mieren, bijen, meelwormen, bomen, tuinkers) 
  

 

http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6  
  

    publicaties: 7921 medical/biological en 808 epidemiological 

http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6
http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6
http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6
http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6
http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6


  

 

Mogelijke klachten na niet-thermische belasting 
door RF straling 

(i.h.a. pas na langdurige belasting, lijkt op allergie) 
  

      vermoeidheid, uitputting, slapeloosheid,  

      concentratie- en geheugenproblemen,  

      hoofdpijn, oorsuizingen (tinnitus), oorpijn,  

      maag-darmklachten,     

      allergische reacties (huid), verbranding 

      hartritmestoringen, 

      verminderde vruchtbaarheid, miskramen, geboorteafwijkingen,  

      spierpijn, gewrichtspijn, kiespijn, 

      diabetes, kanker, melanomen, Alzheimer, dementie 
 

    ADHD? (70.000 in 2005  200.000 in 2011, 19% ↑ per jaar)  

    LOK, SOLK en NOLK poli’s? (vanaf 2007) 

    1.000.000 mensen in Nederland met LOK (2014) 
 

   

   

   



 
 

 

Biologische effecten  
  

    vrije radicalen, stress hormonen, DNA schade, MN vorming, 

verandering bloedwaarden, melatonine tekort (slaaphormoon), 

EEG en ECG verandering, bloed-hersenbarrière, schade aan 

de hersenen, vergiftiging (Hg, Pd, Pd, Ni, toxines), aantasting 

immuunsysteem  
 

Processen ? 

    - interacties van EMV: resonant / interfererend     

    - interacties met clusters (50-100) van magnetietkristallen  

(hersenen, hippocampus, kortetermijngeheugen, Alzheimer), 

    - interacties met neurale netwerken (collectieve oscillaties),  

    - radicaalpaar effect (melanopsine, pijnappelklier, melatonine), 

    - VGCCs (cel membraan, Ca2+, NO, DNA, ook botgroei)   

     
 

 

     
 



 
 

 

 

Combinatie ElektroHyperSensitiviteit (EHS) met: 
  

    Lyme, tinnitus, ME-CVS, MCS, CPLD, LF geluid, 

    (Hg, Pd, thiomersal, dioxine)  
 

     
 



 

2008: Russische National Committee for Non-

Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP),  

verklaring: bij gebruik van mobiele telefoons:  
“Potential risk for the children’s health is very high”,  

“We believe that this risk is not much lower than the risk to   

 the children’s health from tobacco or alcohol.”  
 

ICNIRP norm: 10.000 mW/m2  (UMTS) 

- alleen opwarming schadelijk 
 

RNCNIRP norm: 100 mW/m2  
- biologische effecten (niet-thermisch) 
 

SBM norm : 0,01 mW/ m2  (buiten) 

- biologische effecten, ervaringen van mensen (EHS)  



 

2009 & 2010: Verzekerings mij… AUVA & Loyds, 

eigen studies: 
  

- de risico’s verbonden aan het verzekeren van mogelijke 

toekomstige schade veroorzaakt door EM velden/straling 

zijn te groot; dergelijke schade is onverzekerbaar; 

vergelijking met asbest  

 

2012 - 2015: Rechtszaken in: 
 

- Italië (tumor), Australië (vele klachten), Israël (tumor), 

Duitsland (radar), Brazilië (zendmasttechnicus, kanker) 

en Frankrijk (vele klachten)  

 

 



 

 

2009: Europees Parlement roept lidstaten op om EHS als 

handicap te erkennen (Zweden) en bescherming en 

gelijke kansen te geven 

 

2011: Raad van Europa pleit voor stralingsreductie, 

bescherming EHS pers. en creatie stralingsvrije gebieden 

 

2011: IARC – WHO  RF straling mobieltjes, WiFi, …. 

ingedeeld in klasse 2B, “mogelijk kankerverwekkend” 

 

2012: Oostenrijkse artsenorganisatie (ÖAK) richtlijn 

voor diagnose/behandeling van gezondheidsklachten in 

verband met EMV, microwave syndroom (SBM-norm 

aanbevolen) 
 



 

 

    

 



 

 

2011: IARC-WHO in Lancet Oncology 

- Kinderen extra gevoelig  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kennisplatform ElektroMagnetische Velden 

& Gezondheid (2007 - …)  
RIVM, TNO, KEMA, Agentschap Telecom, GGD’en en ZonMw 

 

Kennisbericht  april 2012 
 

   “De klachten die elektrogevoeligen ervaren, zijn reëel en  

   kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig 

   beïnvloeden. Zij melden klachten bij blootstelling aan EMV ver  

   beneden de geldende limieten. De oorzaak van de klachten is  

   wetenschappelijk nog niet duidelijk. Er zijn drie mogelijke  

   verklaringen denkbaar: 

   • De klachten worden veroorzaakt door EMV 

   • De klachten hebben een psychische oorzaak 

   • De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren  

     of ziekten 

   Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk.” 

   



 

 
2012 India:  

- hooggerechtshof Rajasthan verwijdering  (< 500 m) 

  zendmasten bij scholen, ziekenhuizen, speelvelden, .  
 

2013 Israël:  

- verbod WiFi  kleuterklas, beperking WiFi (< 9 jr), 
  

2010 – 2015 Frankrijk:  
 

- mobieltjes kinderdagverblijven/scholen verboden, 

- reclameverbod mobieltjes kinderen < 14 jr, 

- WiFi-verbod in crèches,  

- verplichting WiFi uit te schakelen in basisscholen   

  wanneer niet in gebruik voor educatieve doeleinden 
 

 



 

 

  

2014 België:  
 

- verkoop van mobieltjes voor kinderen < 7 jaar verboden.  

- de SAR waarde dient bij verkoop van mobieltjes 

vermeld te worden, een gezondheids-waarschuwing dient 

toegevoegd te worden  

 

2012-2016: Rusland, Oostenrijk, Zwitserland, Chili, 

Canada, Taiwan, Zuid-Tirol (It), Berkeley (USA), 

Cyprus, Filipijnen, Taragona (Sp), Duitsland, 

Argentinië, Karinthië, Haifa     

- landen/gebieden waar maatregelen getroffen en/of 

geadviseerd zijn ter bescherming van burgers tegen EMV 

 

 
 



 

 
 

2015: Rapport AVAATE 
- belangenverstrengeling leden ICNIRP met de 

telecomindustrie, van belang omdat de meeste westerse 

landen en de WHO de ICNIRP normen gebruiken 
 

2015: Rapport Harvard University 
- directe koppeling leden FCC en de telecomindustrie 
 

Overzicht situatie in de wereld: 
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf  

 

Ervaringsverhalen mensen (50 pp): 
http://www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralin

gsarme)%20zones'.pdf  

http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2016.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Oproep behoud 'witte (stralingsarme) zones'.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/Oproep behoud 'witte (stralingsarme) zones'.pdf


Conclusies       

- er zijn schadelijke biologische effecten en klachten  

  op korte en lange termijn   
 

- de Nederlandse (ICNIRP) normen zijn onveilig 
 

- Nederland loopt achter bij andere landen wat  

  betreft het nemen van voorzorgsmaatregelen en  

  het voorlichten en beschermen van de bevolking   
 

- het kan verstandig zijn zelf voorzorgsmaatregelen 

  te treffen  

 



Commissie EMV v/d Gezondheidsraad 

- geen ‘wetenschappelijk bewijs’ dat niet-thermische  

  biologische effecten veroorzaakt door EMV schadelijk  

  voor de gezondheid kunnen zijn; sluit niet uit dat  

  deze schadelijkheid  in de toekomst  wel aangetoond  

  wordt,  

- ervaringen van personen: niet-wetenschappelijk, 

- duizenden publicaties van mogelijk schadelijke  

  effecten: geen bewijs, genegeerd of in diskrediet  

  gebracht 

- niet voorlichten, zou maar angstgevoelens opwekken  
 

 
 

   



Historie (wetenschappelijk bewijs?) 
 

- preventief inenten (1796), - kraamvrouwenkoorts (1847), - 
cholera (1854), - Röntgenstraling (1900), - Softenon (1957) 
, - DES hormoon (1940), - roken, - asbest, - Q koorts, - QM, 
- aRT 
  

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8543/overheidsbeleid_
gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv  
 

http://www.stopumts.nl/pdf/EMF,%20scientific%20proof,%20heal
th.pdf    
  

“A demand for scientific proof is always a formula for inaction 
and delay and usually the first reaction of the guilty ... in fact 
scientific proof has never been, is not and should not be the 
basis for political and legal action”  
(uit: the  truth about  the tobacco industry, WHO 2000) 

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv
http://www.stopumts.nl/pdf/EMF, scientific proof, health.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/EMF, scientific proof, health.pdf
http://www.stopumts.nl/pdf/EMF, scientific proof, health.pdf


Wat kan je zelf doen tegen de RF EMV?       

 RF stralingsbelasting (in huis) verminderen door: 
 

 DECTs, WiFi’ s, babyfoon e.d. (die 24 uur per dag stralen)  

 te verwijderen en te vervangen door: 
 

 1. voorkeur: bedrade verbindingen, 
 

 2. tweede keus: Eco-DECTs in Eco-mode plus, het  

     basisstation (oplader, zender, ontvanger) straalt alleen  

     bij gebruik,  

     Eco-WiFi ’s met 95% stralingsreductie en  

     Eco-babyfoon die alleen straalt als de baby huilt 
 
 

  www.electrohealth.nl 
 

       

 

http://www.electrohealth.nl/


Wat kan je zelf doen tegen de RF EMV?  

  3. zo weinig mogelijk mobiel bellen, afstand houden tot  

      stralingsbronnen  

  4. afschermen (geleidende: folie, verf, vitrage) 

  5 en 6. voeding en bewegen  

  7. ontgiften, toxische stoffen verwijderen (amalgaam, …)  
 

Bij gebruik van smartphones en tablets  zorgen voor: 
  

   zo weinig mogelijk data verkeer, WiFi functie uit, 

   vliegtuigmode, zo weinig mogelijk apps, Bluetooth- 

   functie uit, zo weinig mogelijk streamen en downloaden   

   van video’s en muziek 

        

 



Problemen?       

- RF straling van buren, zendmasten, WiFi op straat en 

  DECT en WiFi op het werk 

- overleg, protesten 

- afscherming: geleidende materialen: verf, Al-folie,  

  vitrage, kleding 
  

- LF velden: 50 Hz, netvervuiling, goede aarde  

  (aardpin), geaarde PCs/laptops, biokabels, Stetzer  

  filters  

 www.vitalitools.nl  
 

Info: brochures, meetspecialisten 
 

 

www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/7539/redir  

http://www.vitalitools.nl/
http://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/7539/redir


Boek  



 

Elke waarheid doorloopt 3 stadia.  

 
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt.  

 

Dan wordt ze hevig bestreden.  
 

Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen. 

  

 

Arthur Schopenhauer,  
 

1788-1860, Duits filosoof 



      




