
Ziek door GSM & UMTS-zenders boven mijn hoofd
(Hoogfrequent niet ioniserende straling 800-2150Mhz)

! Sinds 1998 bieden wij als verdeler en agent van Proximus mobiele diensten aan 
onze klanten. Toen omstreeks 2002 de GSM-zendmast van het Maaseiker ziekenhuis 
werd verwijderd waren er veel klachten van klanten over slechte GSM-ontvangst.
Na overleg met Proximus stelden zij voor om een omni-directionele GSM-antenne te 
plaatsen onder de voorgevel van de winkel, Bleumerstraat 10 te Maaseik.
Dit functioneerde prima en iedereen was tevreden en men vroeg mij om de eenheid te 
mogen uitbreiden tot een antenne op het dak hetgeen ook gebeurde. Doch over de 
mogelijke schadelijke gevolgen die deze GSM-UMTS-antenne in een woonomgeving kon 
hebben viel er niet één enkel woord.
! In 2006 kreeg ik een eerste inwendige ontsteking in mijn rechter oog en werd ik 
persoonlijk slachtoffer (oorzaak toen nog onbekend). Er volgde een ware lijdensweg
van dokter naar dokter, niets bleek te helpen en de oogontstekingen kwamen vaker  en 
vaker terug(tot +4x/jr.) Het enige wat mij bleef was de symptomen te bestrijden met allerlei 
op cortisone gebaseerde oogdruppels en zalven. Dat ik een slechte nachtrust had en vaak 
vermoeid was werd door de geneesheren toegeschreven aan de werkdruk en stress welk 
eigen was aan mijn beroep(fotograaf).
! In 2008 kreeg ik een zéér zware inwendige oogontsteking welke men met de 
gebruikelijke methoden maar niet onder controle kreeg. Het scheelde toen niet veel of ik 
was het zicht in mijn rechteroog compleet verloren. Een tweevoudige medicamenteuze 
injectie in mijn rechter oog bracht de ontsteking onder controle met als nevenwerking dat 
mijn oog blijvend troebel is gebleven, daar moest ik maar mee leven. De oogarts 
verzekerde mij dat het huidige zicht veruit het beste was wat men kon verwachten na zo 
een zware oogcrisis. Voor mij is er duidelijk een samenhang
Rechtshandig zijnde gebruikte ik mijn draadloze Dect-telefoon alsook mijn GSM aan het 
rechter oor zoals de meesten onder ons. Hierin zit zonder meer een oorzakelijk verband 
met mijn aandoening in het rechter oog!  Men weze Gewaarschuwd !!!
! Tot overmaat van ramp begon mijn lichaam ook op andere wijzen te protesteren in 
de vorm van vermoeidheid, lusteloosheid en huiduitslag rondom beide ogen, op de borst 
en boven benen. Mijn gezondheidstoestand was verre van ideaal te noemen en ik voelde 
mij een wrak. Dit was nog niet alles ineens kreeg ik gezwellen, kanker ? in mijn aangezicht 
, er kwamen er steeds meer bij. Verschillende van deze gezwellen gaven wekenlange 
infecties onder de huid die telkens terug kwamen, een ware lijdensweg zette zich voort. Ik 
durfde haast niet ongeschminkt in de winkel te komen. Dermatologen hielpen door ze 
ambulant te verwijderden. Er kwamen sneller nieuwe gezwellen bij dan ik afspraken kom 
maken bij dermatologen. Geruime tijd deed ik talloze testen en stelde het gehele 
voedingspatroon in vraag ! Echter een duidelijk noch licht verband was er niet te vinden 
tussen mijn huidproblemen en mijn voeding. Het zoeken naar mijn maag en spijs-
verteringsproblemen door middel van een gastroscopie bracht niets op. Wel was mij 
opgevallen dat er een verband was met het nuttigen van chocolade en alcohol. Doch dit 
zou toe te schrijven zijn aan mijn leeftijd en komt vaker voor bij 40-plussers zo de artsen.

! In aug. 2009 was ik zodanig verzwakt en vol kwalen dat ik bij mij zelf dacht, als dit 
het leven moet zijn met 50jr. voor de deur, nee dank U wel hoor. 
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Mijn leven nam een wending toen ik 14 dagen vakantie nam met de gedachte; het werk, 
de stress, het is mij allemaal te veel geworden, gun uzelf meer tijd en rust (zo de 
doktersraad) en vertrok dus voor 5 dagen naar Ediger-Eller aan de Mosel met vakantie. 
Eenmaal toegekomen aan de Mosel verdwenen de symptomen een voor een binnen de 4 
dagen. Samen met mijn vrienden maakten wij nog grappen hieromtrent.
De tweede dag dronk ik één glaasje witte wijn en dat beviel mij goed zodat ik ʻs avond nog 
een tweede tot mij nam, ook géén probleem(terug een normaal leven). De vakantie verliep  
verder zonder problemen.

Doch eenmaal thuis (fotozaak was nog gesloten) kwamen binnen de drie dagen alle 
problemen terug; 
! -slaapstoornissen (Oh wat had ik aan de Mosel zo lekker kunnen slapen en dromen)
! -spierpijnen en vermoeidheid (ik was in een mum van tijd terug een wrak geworden)
! -huiduitslag rond de ogen, op de borst, op de bovenbenen (nog erger als voorheen)
! -gezwellen in het aangezicht (kwamen als paddestoelen tevoorschijn)
! -tintelingen in mijn rechter oog (ik kreeg de schrik: alweer een oogontsteking ?)

Voorbij was de droom dat alles goed kwam, het werd erger en erger. Nu was het 
overduidelijk er moest een verband zijn met de Bleumerstraat 10 te Maaseik.
Toen heb ik een inventaris gemaakt van wat er zoal verandert was van 2000 tot 2009 in 
zake machines en veranderingen(verven en verbouwing zaak). Tevens begon ik het 
internet te gebruiken om gelijkaardige gevallen en info te vinden. Al vlug bleek de GSM-
UMTS als grote boosdoener in beeld te komen. Op aanraden van een jeugdvriend welke 
hierover meer wist heb ik kordaat mijn koffers gepakt en ben van slaapplaats verandert, 
ver buiten het stralingsbereik van enige GSM-antenne. Ik kon het niet geloven dat de gsm-
techniek, HF-straling, mij ziek zou maken. Het is toch een belangrijk deel van de omzet.
Toch was er overduidelijk een verbetering van mijn gezondheidstoestand merkbaar !
Echter dit was nog niet voldoende mijn lichaam vertelde mij dat 4 dagen werken te 
Maaseik de grens was. De zaak is slechts di. , woe. , vrij. , en zat. geopend. Hierdoor heeft 
mijn lichaam de kans om de teveel opgelopen straling af te bouwen. Ondertussen ben ik 
Elektromagnetisch Hyper Gevoelig(sensibel) geworden (EHS).
! Een woonbioloog die samenwerkt met Wolfgang Maes uit Duitsland (de Expert en 
Godfather bij uitstek in deze materie), bracht wetenschappelijk en meetkundige 
duidelijkheid. Hij kwam tot de vaststelling dat het stralingsniveau(1800μW/m²) 18.000x te 
hoog is op mijn slaapkamer te Maaseik (boven de zaak). Zo een hoge straling is niet meer 
te saneren met alle huidige beschikbare HF-afscherm-materialen. Hij rade mij uitdrukkelijk 
aan om niet langer te slapen te Maaseik(onbewoonbaar). Tevens wees hij mij op de 
gevaren van LF-straling (50Hz)veroorzaakt door netspanning (230Volt) van stromen
(Ampère) van ingeschakelde apparaten welke onze leefwereld domineren. De Universiteit 
van Gent is eveneens op mijn verzoek met een ploeg meettechniekers metingen komen 
uitvoeren en kwamen op 1.366,00mV/m in mijn slaapkamer. Doch een uitspraak over de 
gezondheidsgevolgen bleef achterwege, wij doen alleen metingen hoor ! en die zitten 
binnen de vorige nat. BE-normen.
! Nu leef ik teruggetrokken bij mijn ouders in een bosrijke omgeving in een LF & HF 
gesaneerd losstaand woonhuis. Ik klop mijn uurtjes te Maaseik( vandaag sept. 2010 werk  
in slechts 2 dagen en beperkt van 10 tot 17u.) en meer zit er niet meer in. Mijn lichaam is 
gevoeliger geworden dan voorheen. De straling merkt men niet onmiddellijk, het duurt vele 
uren voor het lichaam hierop reageert in functie van het soort straling en de hoeveelheid.
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Als zelfstandige in hoofdberoep valt dit tegen, zwaar tegen, je kan amper de lopend zaken 
afhandelen. Het gaat iets beter met mijn gezondheid, doch de strijd is nog lang niet 
gestreden.
Proximus,de mobiele operator, welke de antenne-installatie uitbaat, wil zich voorlopig niet 
schikken om tegemoet te komen aan onze vraag tot verlaging van de zendsterkte van 
deze eenheid 089MAP genaamd. Enkel een stopzetting van de zender kan mij helpen en 
daar willen zij niets van weten. Zij beroepen zich op de wettelijke toegestane zend-
vergunning en zendsterktes en trekken enige samenhang met mijn gezondheidstoestand 
in twijfel, dit ondanks de rapporten en aanbevelingen van de woonbioloog. De wetgeving 
holt maar weer eens achter de techniek aan en schiet dus zoals vaak tekort. Hier wordt 
niet de burger beschermd doch de Geldmachine draaiend gehouden kost wat kost. 
Het voorzorgsbeginsel van 1992(verdrag van Maastricht) is niet meer dan een voornemen 
op papier. Het is hoogtijd dat onze Politici en geneesheren hun verantwoordelijkheid 
opnemen en stappen ondernemen om de zendsterkte te verlagen naar 0,6V/m (i.p.v. 21V/m)
en het voorzorgsbeginsel in de praktijk toepassen.
Het heeft bij mij lang geduurd (3 jaar) vooraleer het teveel aan straling op mijn gezondheid 
merkbaar werd en bijna even lang om de oorzaak te vinden(bij toeval), doch dan is het al 
te laat, eenmaal EHS-ziek kan men daar maar moeilijk of niet vanaf geraken. 
Men weze bij deze gewaarschuwd !!!   een toepasselijk spreekwoord: Less is more
GSM en aanverwante producten maakten vele jaren een belangrijk deel uit van mijn 
zakencijfer, doch met de huidige kennis en de ernstige gevolgen voor mijn gezondheid 
heb ik dit alles geschrapt uit mijn assortiment.
Zelf gebruik ik enkel nog vaste verbindingen voor telefonie en internet.

Volgens mijn bescheiden mening en ervaringen: 
De spanningsvelden(laag en hoogspanning), de elektromagnetische velden, de 
Hoogfrequente en laagfrequente velden ze hebben allen negatieve uitwerkingen op ons 
immuunsysteem zeker als dit reeds om een of andere reden verzwakt is.
Het leven in de nabijheid van een zendmast is zeker te vermijden, ook het leven onder 
een zendmast raad ik niemand aan. De hoeveelheid straling, ver onder de max. 
toegestane stralingsbelasting, op die plaatsen is nog steeds te hoog.
De overheid spreekt enkel over thermische effecten, die zijn al lang achterhaald.
Er zijn eveneens niet-thermische effecten, ik ben het levend bewijs. Het is niet interessant 
voor de overheidsdiensten, ik heb ze allen in kennis gesteld, tot heden is er niet één 
expert komen zien, luisteren of noteren welk mijn ervaringen zijn. Blijkbaar moeten er eerst 
doden vallen voordat het probleem ernstig neemt.
Het heeft te maken met de voorbelasting van straling die te vinden is in het jarenlang 
gebruik van DECT, en recent WLAN WIFI en GSM-gebruik. Na een jaar van zelfstudie en 
testen op eigen gezondheid met goede meetapparatuur LF en HF is men een stuk wijzer. 
Dus heb ik zoveel mogelijk gesaneerd, goede aarding en géén spaarlampen meer 
gebruiken en vooral vluchten uit de huidige draadloze maatschappij.
Moet men dan toch in de maatschappij dan is goed afschermen de enige oplossing.
Het aller belangrijkste is nu het immuunsysteem herstellen met medewerking van een 
holist en homeopaat, dit zou ongeveer een 10-tal maanden kunnen duren.
We zullen zien of dat lukt.
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